
 
 

 
         

 

 

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg 

FRA: Kasper Sønderdahl 

DATO: 12.11.2015 

Vedr.: Referat fra møde i det midlertidige medarbejderudvalg 

 

 

Referat:  Møde den 3. november 2015, kl. 16.00-18.00, station Hadsten 

 

Deltagere: Anders Dahl Jensen Randers Brandvæsen, Peter Allentoft Randers 
Brandvæsen, Jan Møller Nielsen Brand & Redning Djursland, Per Allan Nielsen 
Randers Brandvæsen, Per Nygaard Jensen Favrskov Brandvæsen, Tinna Lynge 
Jensen Favrskov Brandvæsen, Kasper Sønderdahl (ref). 

 

Afbud: Steen Eilenberg Favrskov Brandvæsen. Jens Otto Hansen Brand og Redning 

Djursland 

 

Ad 1) Hvad fylder bordet rundt 

Jan Møller Nielsen: Der er generel utilfredshed blandt brandfolkene på Djursland med 

udkald, sammensætning af udrykning m.m. Der ventes at komme opsigelser fra mandskabet. 

Peter Allentoft: Driften i Randers er under pres og vi arbejder på løsninger, så alle opgaver 

bliver løst. 

Per Allan Nielsen: Opgaverne på Djursland fylder en del. Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe 

bedst muligt. Mest muligt tages over telefonen. 

Per Nygaard Jensen: Der er murren i krogene, men ikke mere end ventet. 

Tinna Lynge: De deltidsansatte indsatsledere afventer fortsat den endelige udmelding om 

fremtiden.  Motivationen er ikke lige frem opadgående. 

Anders Dahl: Intet at berette.  

 

Ad 2) Fællesskabet er nu etableret. Hvad betyder det? 

Det sidste af de fire byråd godkendte onsdag den 28. oktober vedtægterne for Beredskab & 

Sikkerhed. Statsforvaltningen har i denne uge fremsendt endelig godkendelse af 

vedtægterne. Dermed er det nye beredskabsfællesskab en realitet. Fællesskabet stiftes som 

en udvidelse af Brand & Redning Djursland til også at omfatte beredskabet for Randers og 

Favrskov kommuner.  

Fællesskabet træder i kraft den 1. januar 2016 under navnet: 

Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland. 

 

Ad 3). Beredskabsstyrelsens udtalelse til dimensionering 

Vi afventer endnu udtalelsen fra Styrelsen. 



 
 

 
 

 

 

Ad 4) Mandskabsjusteringer på stationerne. 

Der bliver i den kommende tid (9.11 og 23.11) afholdt møder mellem Kasper og hver enkelt 

stationskoordinator samt fællestillidsmændene om tilpasning af vagtordninger, 

udkaldsgrupper, stationens muligheder for at dække dagtimerne med beredskab og 

identifikation af det personale, der påtænkes afskediget fra hver station. 

 

Ad 5) Vagtgrupper og udkald 

Der arbejdes videre med de forslag, der indkom på workshoppen den 24.10 i Grenå. 

 

Ad 6) Fremtidig udvalgsstruktur 

Vi har brug for en samordning af vores mange udvalg. I dag har Brand & Redning Djursland 

et stationskoordinator-og indsatslederudvalg, et Trivselsudvalg, et MED-udvalg, et 

Sikkerhedsudvalg og et Materieludvalg.  

 

Der er i det midlertidige medarbejderudvalg drøftet følgende model: Det forslås, at  

STATIONSKOORDINATOR-, MED-, MATERIEL- og SIKKERHEDSUDVALGENE fusioneres i ét 

udvalg. Der bliver så lavet en dagsorden med faste punkter, så alle relevante temaer bliver 

behandlet, når der er brug for det. Indsatslederudvalget lukkes, da indsatslederne formentlig 

bliver de fuldtidsansatte. Trivselsudvalget bevares. 

  

FORSLAG 1: 

Her foreslås en 3-delt struktur: Stations-niveau. Område-niveau. Fælles-niveau. 

  

STATIONS-NIVEAU: 

 Hver station indstiller til Kasper en stationskoordinator.  

 Hver station vælger 1 tillidsmand. 

 Hver station vælger 1 sikkerhedsmand, som fremover betegnes 
Arbejdsmiljørepræsentant i overensstemmelse med lovgivningen. 

 De fuldtidsansatte vælger også 1 tillidsmand og 1 arbejdsmiljørepræsentant. 

Der afholdes møde på stationen efter behov som vi kender det i dag. 

  

OMRÅDE-NIVEAU: 

Hver station i området sender deres tillidsmand, arbejdsmiljørep. og stationskoordinator til 

et kvartalsmøde med Områdekoordinatoren. 

Område VEST: 1 områdekoordinator, 1 tillidsmand, 1 arbejdsmiljørep., 1 

stationskoordinator. I alt 4 personer. 

Område NORD: 1 områdekoordinator, 3 tillidsmænd, 3 arbejdsmiljørep., 3 

stationskoordinatorer + 1 fra Anholt. I alt 11 personer. 

 



 
 

 
 

 

Område SYD: 1 områdekoordinator, 5 tillidsmænd, 5 arbejdsmiljørep., 5 

stationskoordinatorer. I alt 16 personer. 

 

I hvert område vælger stationerne så 1 repræsentant for tillidsmændene, 1 repræsentant for 

arbejdsmiljørepræsentanterne og 1 repræsentant for stationskoordinatorerne til Fælles-

niveau. 

  

FÆLLES-NIVEAU: 

På Fælles-niveau sidder jeg for bordenden og der sidder 1 repræsentant for tillidsmændene, 

1 repræsentant for arbejdsmiljørepræsentanterne og 1 repræsentant for 

stationskoordinatorerne fra hvert område sammen med tillids- og 

sikkerhedsrepræsentanterne for de fuldtidsansatte og områdekoordinatorerne samt 

fagkoordinatoren for salg/service/uddannelse/materiel (Jan Recke). 

I alt 16 personer. 

 

FORSLAG 2: 

Ved forslag 2 bliver der valgt en fælles Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsmand pr. station, 

samt en stationskoordinator, som så mødes i et hoved-MED, hvor alle sager drøftes med alle 

stationer. 

 

Begge forslag blev drøftet. Det midlertidige medarbejderudvalg var mest stemt for forslag 1. 

Kasper vil tage forslag 1 med til en videre drøftelse i sikkerhedsudvalget og MED-udvalget for 

Brand & Redning Djursland og MED-udvalget for station Hadsten. Reaktionerne drøftes på 

næste møde i det midlertidige medarbejderudvalg. 

 

Ad 7) 

Evt. 

Intet til referat. 


