
 
 

 
         

 

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg 

FRA: Kasper Sønderdahl 

DATO: 29.07.15 

VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde 

 

REFERAT:  Møde 4  

DATO:  28. juli 2015 på Laksetorvet i Randers. 

TILSTEDE:  Anders Dahl Jensen Randers Brandvæsen, Jan Møller Nielsen Brand og Redning 

Djursland, Jens-Otto Bertel Hansen Brand og Redning Djursland, Per Allan 

Nielsen Randers Brandvæsen, Per Nygaard Jensen Favrskov Brandvæsen, Tinna 

Lynge Jensen Favrskov Brandvæsen samt Kasper Sønderdahl (ref).  

AFBUD:  Leif Bang, Peter Allentoft, Steen Eilenberg. 

 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Ændringskatalog 
3. Opsamling fra Stormøder (materiale udleveres på mødet) 
4. Hvad fylder for medarbejderne lige nu? 
5. Kommunikation efter dette møde 
6. Evt. 

 

REFERAT: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2) Ændringskatalog 

Det første udkast til ændringskatalog blev fremlagt. Materialet har ikke været vist til hverken 

den administrative styregruppe eller den politiske styregruppe. Det midlertidige 

medarbejderudvalg tilbydes således indsigt i og indflydelse på materialets udformning før 

involvering af direktør- og politisk niveau. 

 

I forbindelse med den politiske styregruppes møde den 10. juni 2015 blev et foreløbigt 

effektiviseringskatalog fremsendt til drøftelse og efterfølgende offentliggjort med henblik på 

at sikre en åben dialog om de muligheder og udfordringer, som det nye beredskab står over 

for. I løbet af juni og juli måned er de fremlagte effektiviseringsscenarier yderligere 

undersøgt og bearbejdet. Det står nu klart, at nogle af de tidligere fremførte 

effektiviseringsforslag af forskellige årsager ikke lader sig implementere eller ved nærmere 

undersøgelse ikke har den forventede effekt. Disse forslag er sammen med begrundelserne 

for, hvorfor de ikke anbefales implementeret, anført bagerst i ændringskataloget. 

 



 
 

 
 

 

 

Til gengæld har en række nye scenarier i mellemtiden set dagens lys på baggrund af input fra 

fuldtidsansatte og deltidsansatte medarbejdere, fra frivillige og fra vores 

samarbejdspartnere herunder Falck. De nye scenarier er uddybet i ændringskataloget. 

 

Det midlertidige medarbejderudvalgs kommentarer til materialet blev inddraget i det 

afsluttende arbejde før afsendelse til den administrative styregruppe. 

 

Ad 3) Opsamling fra Stormøder 

Der er produceret to dokumenter efter stormøderne. Dels er der lavet et ”spørgsmål-svar-

ark” fra Stormøderne, hvor deltagernes spørgsmål og beredskabsdirektørens svar er 

gengivet. Endvidere er der lavet en samling af alle de input, der er fremsendt efter 

stormøderne til Kasper. Begge dokumenter er gjort tilgængelige på hjemmesiden 

www.beredskabogsikkerhed.dk 

 

Ad 4) Hvad fylder for medarbejderne lige nu? 

For de fuldtidsansatte medarbejdere er der utilfredshed med udsigten til lang ventetid før 

afklaring af deres videre ansættelsesforhold. Kasper tager dette input til efterretning, men 

det er vanskeligt at skabe klarhed før der er truffet politisk stilling til den videre proces. 

Kasper vil bestræbe sig på, at skaffe klarhed over alles videre ansættelse hurtigst muligt. 

 

Det var generelt tilbagemeldingen fra fællestillidsrepræsentanterne, at der er ro på 

situationen. Stormøderne tog en del af bekymringerne og medarbejderudvalget foreslog, at 

successen med stormøderne bliver gentaget senere på året. Kasper sørger for dette. 

 

Ad 5) Kommunikation – internt og eksternt efter dette møde 

Grundet den tidlige indsigt i materialerne kan indholdet ikke drøftes med personer uden for 

det midlertidige medarbejderudvalg før det er frigivet af den politiske styregruppe. Den 

politiske styregruppe behandler ændringskataloget den 10. august 2015. 

 

Ad 6) Evt. 

Næste møde afholdes i Hornslet den 8. september 2015 kl. 17.00-19.00 

http://www.beredskabogsikkerhed.dk/

