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Midtjysk Brand & Redning.   

 

19. august 2015 

Nyhedsbrev nr. 9. 

 

’Som skrevet i det sidste nyhedsbrev, så ville der komme informationer ud så 

snart referatet fra det politiske styregruppemøde var klar.  

Mødet blev afholdt i fredags og der var mange spændende punkter på 

dagsorden. Den risikobaseret dimensionering, budget, logo og placering af 

vagtcentralen er jo nok de punkter flest er interesseret i at høre om. Punkterne 

fremgår enkeltvis herunder. 

Men først vil jeg lige sige, at i forhold til sidste nyhedsbrev, så kan jeg godt 

kende forskel på venstre og højre. Logoet er placeret i højre side, bare hvis du 

selv kom i tvivl . 

Budget. 

Der blev på mødet præsenteret et budget ud fra to scenarier. Et hvor 

beredskabet på station Viborg og Silkeborg består af dagvagter, suppleret med 

deltidsmandskab og et senarie, hvor der er et døgnberedskab, suppleret med 

deltidsmandskab. Politikkerne valgte, at det budget med døgnvagt på de to 

stationer, suppleret med deltidsmandskab, var det der skulle arbejdes videre 

med, og med den heraf afledte økonomi.  

Budgettet er beregnet ud fra, at der skal være et beredskab bestående at to 

mand til at betjene borgerne med brandberedskab og andre serviceopgaver. 

De skal naturligvis bakkes op af deltidsbrandfolk.  

Budgettet med hertil hørende investeringsbudget, skal der arbejdes videre 

med i de to kommunale forvaltninger indtil det kan endeligt besluttes af de to 

byråd.  

At der skal spares penge på beredskabet, kommer vist ikke som en 

overraskelse. Med det budget, der er udarbejdet, skal der effektiviseres, 

skabes øget indtægt og spares hvor der kan, men det bliver forhåbentlig uden 

de helt store personalereduktioner. Der er i skrivende stund medarbejdere der 
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har valgt ikke at lade sig virksomhedsoverdrage til Midtjysk Brand & Redning, 

og derfor frivilligt er med at minimere personalereduktionen. Vi skal dog 

alligevel gennemføre en tilpasning af organisationen.  

Med andre ord, vi skal spænde livremmen, smøge ærmerne op og være åbne 

for de tiltag der skal til, for at leve op til den økonomi vi har, samtidig med at 

vi skal levere et robust og sikkert beredskab til de borgere, der har en stor 

forventning til, at vi hjælper dem, når de har bruge for det. 

Jeg er sikker på, at vi i samarbejde nok skal nå i mål med dette.  

Placering af vagtcentral. 

Den politiske styregruppe godkendte også efter indstilling, at vagtcentralen 

skal placeres i Silkeborg. Det betyder, at vi kan komme i gang med dette 

omfattende arbejde. Der kan nu nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde 

med sammenlægningen af de to eksisterende vagtcentraler til en. 

Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral. 

Det er min vision, at vores vagtcentral bliver en central, kompetent, 

serviceminded og attraktiv medspiller, både for de to kommuner men også for 

andre aktører på området.   

Den risikobaseret dimensionering. 

Den risikobaseret dimensionering blev også godkendt. Den skal nu sendes til 

beredskabsstyrelsen for udtalelse og herefter via den nye 

beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning sendes til endelig 

godkendelse i de to byråd. Dette forventes først at ske i starten af det nye år. 

Det videre arbejde. 

 Administration og vagtcentral placeres i Silkeborg. 

 Myndighed og tilsyn og logistikcenter (brandmateriel) i Viborg. 

 Værksteder til ”ekstern” kunder både i Viborg og Silkeborg. 

 8 deltidsstationer med nuværende placering. 

Nu er der lagt en linje for den overordnet organisering af Midtjysk Brand & 

Redning og nu skal vi sammen i gang med at få styr på alle detaljerne. 

En stor del af disse beslutninger har været forlagt og drøftet i fællesforum og 

det vil også i fremtiden være her, at tingene skal drøftes, men det bliver i de 

arbejdsgrupper der i fremtiden bliver nedsat, at de mindste detaljer skal 

gennemarbejdes og fastlægges.  Det er min forventning at alle relevante 

medarbejdere vil blive inddraget i dette arbejde og er med i den fremtidige 

proces. 
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Jeg er sikker på at vi sammen få skabt: 

Et robust og effektivt beredskab. 

En attraktiv og god arbejdsplads, både for deltids- og fastansatte. 

En serviceminded organisation med sans for ”kunden”. 

Et brandvæsen der ikke siger Nej til en opgave. 

Alt sammen til gavn for borgerne i Viborg og Silkeborg kommuner. 

 

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 

mailto:kvh@viborg.dk

