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Midtjysk Brand & Redning.   

 

24. september 2015 

Nyhedsbrev nr. 11. 

Så er det vist på tide at der igen kommer nyheder fra Midtjysk Brand & 

Redning. 

I en proces som den vi er i gang med nu, sker der hele tiden en udvikling, om 

end den udvikling sker i ryk. På nogen områder sker der en masse og andre 

tager længerer tid. Og du vil som medarbejder måske føle at nogle ting går 

langsom og andre for hurtigt, men fælles for os alle er følelsen af.. forandring. 

En følelse der kan give usikkerhed og utryghed….. Hvad skal jeg ? Mit håb er at 

denne periode bliver så kort som mulig men også at, de beslutninger der skal 

tages bliver tage ordentligt og med respekt for de mennesker, de omhandler.  

Fælles arrangement. 

Det er med stor glæde, at jeg kan konstaterer at der er mange af jer, der har 

meldt jer til, til fællesarrangement den 29. september i Kjellerup.  

Det er en enestående chance for at mødes, at fornemme hvor mange 

medarbejder der er i Midtjysk Brand & Redning, at se vores vognpark, at få 

snakke med en brandmands kollega man eller ikke ville kunne møde på er 

skadested, at udveksle erfaringer og den gode historie. 

Skulle du endnu ikke have fået dig tilmeldt, så gør det nu. Jeg vil rigtigt gerne 

se dig, til denne enestående mulighed. 

Der er lavet et stort planlægnings arbejder i dette arrangement, som jeg gerne 

vil kvitterer for. Et arbejde der har gjort at vi alle kan mødes og at alle 

kørertøjer kan præsenteres på en gang. 

Samtidig skal der lyde en stor TAK, til vores naboer og gode venner i 

beredskabet rundt omkring, for hjælp til at dække stationerne af denne dag. 

En hjælp som jeg håber på at I er med til at gengælde over for dem hvis de får 

et lignende behov en gang. 

Vi ses i Kjellerup  
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Personlige samtaler. 
Jeg er nu ved at være færdig med personlige samtaler med alle de fastansatte 

medarbejder og sidder nu med et puslespil med en masse forskellige brikker. Alle 

disse brikker skulle gerne snart falde på plads, således jeg kan melde ud hvordan 

fremtiden, for alle fastansatte, ser ud. 

Jeg vil lyve hvis jeg siger at det ikke kommer til at have betydning for nogle af jer. 

Nogle skal måske skifte vagtform, nogle skal have nye opgaver, nogle skal måske 

skifte station. Dette er naturligvis med til at give den omtalte usikkerhed og utryghed, 

men som skrevet vil jeg gerne gøre dette ordentligt, og derfor tager det tid. Mit håb 

er at jeg kan begynde at melde noget ud i slutningen af oktober. 

Personale møder. 
Alle forandring giver udfordringer. 

 ”Ingen kan gå tilbage og lave en ny start, men alle kan starte i dag og være med til 

at lave en ny slutning” er der sagt om forandringer. 

Der er ingen tvivl om at disse forandringer bliver mest markant for de fastansatte 

medarbejder ved Midtjysk Brand og Redning.  

Derfor afholdes der to personalemøder for de fastansatte den 19. oktober. Et i Viborg 

kl. 14- 16 og et i Silkeborg kl. 19 – 20. Dette skulle gerne give alle mulighed for at 

deltage.  Det overordnede tema bliver netop forandringer. Der kommer en indbydelse 

senere. 

Processen. 
Der er i forbindelse med sammenlægningsprocessen gang i mange arbejdsgrupper. 

Der arbejdes med IT, vagtcentral sammenlægning, økonomi styringssystem, 

forsikringer, kommunikation, lønsystem, vedtægter og meget andet.  

Jeg vil her skåne jer for en beskrivelse af hvad der sker i alle disse arbejdsgrupper, 

men er du interesseret, er du velkommen til at spørge.  

Dog vil jeg sige at, i forbindelse med vagtcentralssammenlægning er der indkøbt et 

nyt udkaldesystem og nye pager til Silkeborg området, således at det er det sammen 

system der anvendes i hele Midtjysk Brand & Redning. Det nye system har mulighed 

for at du kan svare tilbage om du kommer eller ej. Du vil naturligvis blive 

introdukseret til de nye pager. 

HUSK Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til mig. 

kvh@viborg.dk også hvis du har kommentar, ros eller ris til processen.  

 

Klaus V. Hebsgaard 

Beredskabschef / projektleder 
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