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NYHEDSBREV NOVEMBER 2016 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så 

ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget 

velkommen til at kontakte Anja på post@bsik.dk 

 

NYTÅRSPAROLER  

MED-udvalget traf på møde den 22. august 2016 beslutning om den fremtidige praksis for afvikling 

af Nytårsparoler i Beredskab & Sikkerhed. Datoer, tider og steder har været tilgængeligt i referatet 

fra mødet siden slutningen af august. Nu er det blevet tid til tilmelding. Se nærmere instruktion 

nedenfor. 

 

Det blev på MED-mødet besluttet, at nuværende fuldtidsansatte og deltidsansatte brandmænd med 

ægtefæller samt frivillige og seniorer inviteres til parole sammen med medlemmerne af 

Beredskabskommissionen og vores samarbejdspartnere. 

  

Nytårsparole for station Rønde, Knebel og Ebeltoft: 

Lørdag den 7. januar 2017 kl. 9.00-11.00 

Afholdes med brunch i Grønfeld Forsamlingshus, Grønfeld Bygade 16c, 8400 Ebeltoft. 

Tilmelding på anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. 

Senest den 22. december 2016. 

 

Nytårsparole for station Hadsten, Allingåbro og Hornslet: 

Lørdag den 14. januar 2017 kl. 9.00-11.00 

Afholdes med brunch i Mejlby forsamlingshus, Gammel Kaløvej 15-17, Mejlby 8530 Hjortshøj. 

Tilmelding på anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station.  

Senest den 2. januar 2017. 

 

Nytårsparole for station Fjellerup, Kolind, Grenaa samt frivillige på Djursland 

Lørdag den 21. januar 2017 kl. 9.00-11.00 

Afholdes med brunch i Ørum Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Tilmelding på 

anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station.  

Senest den 7. januar 2017. 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle til nogle hyggelige timer i godt selskab! 
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Næste møde i Beredskabskommissionen 

Det næste møde i Beredskabskommissionen afholdes den 17. november 2017. På mødet modtager 

kommissionen en orientering om driften af beredskabet i årets første tre kvartaler ligesom der gives 

en status på beredskabets økonomi. Beredskabskommissionen skal bl.a. drøfte køretøjs-

investeringsplanen for de næste 20 år. 

 

Den kommende vagtcentral-struktur og den operative ledelsesstruktur er også til drøftelse på 

mødet. I forhold til vagtcentral-strukturen, så er der meget landspolitisk fokus på antallet af 

vagtcentraler og Danmark får uden tvivl færre brand-vagtcentraler i de kommende år. Vores opgave 

er at sikre, at vi får optimal indflydelse på udviklingen af kommende vagtcentralløsninger og den 

bedst tænkelige løsning for Beredskab & Sikkerhed.  

 

Den operative ledelsesstruktur er til drøftelse, fordi vi i dag kun har to indsatsledere i vagt, som 

refererer til Beredskabsdirektøren (der godt nok svarer døgnet rundt, men ikke er i vagt). Det gør os 

sårbare ved større og langvarige indsatser, hvor indsatslederne både skal styre indsatsen på 

skadestederne og sikre fornøden dækning af de fire kommuners øvrige beredskab. Der er derfor 

lavet et konkret forslag til drøftelse i kommissionen, hvor den operative ledelse kan styrkes ved at 

samtænke vagtcentraldrift og operativ ledelse med vores naboberedskaber.  

 

Som et sidste punkt på kommissionens dagsorden er de kommende fem års strategiske mål for 

beredskabet til drøftelse. I 2016 har der kun været ét strategisk mål for Beredskab og Sikkerhed; 

nemlig: 

at gennemføre en vellykket fusion af de fire ejerkommuners tre brandvæsener 

til ét, samlet og driftssikkert beredskab med styr på økonomien. 

 

Det er nu blevet tid til at løfte blikket fra driften og kigge lidt ud i fremtiden. Derfor er der udarbejdet 

en række strategiske mål, som Beredskabskommissionen får lejlighed til at drøfte. Efter mødet i 

kommissionen skal der udarbejdes konkrete handlingsplaner, som kan føre os frem mod målene. 

Disse handlingsplaner kræver noget arbejdstid og vi starter med at drøfte både mål og input til 

handlingsplanerne i MED-udvalget den 12. november. Derefter kommer de fuldtidsansatte til at 

arbejde med mål og handlingsplaner den 28. og 29. november og alle medarbejdere inviteres til 

Åbent Strategi-værksted den 3. december fra kl. 09-13.   

 

I kan altid få et dybere indblik i Beredskabskommissionens dagsordener, referater og bilag via 

Beredskab & Sikkerheds hjemmeside: http://www.bsik.dk/content/beredskabskommissionen 
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Safety First  

Vi har heldigvis været forskånet for alvorlige arbejdsulykker siden sidste nyhedsbrev. Men en række 

nærved-hændelser er registreret og opfølgning er i fuld gang, så vi både kan lære af hændelserne 

og sikre, at de ikke gentager sig. 

 

Når I under øvelse, under fremkørsel eller under indsats oplever situationer, som var lige ved at gå 

galt, så har vi brug for, at I registrerer det som ”nærved-hændelse” på intranettet. Log på intranettet 

og klik på Selvbetjening. 

 

Når en kollega registrerer en arbejdsulykke eller nærved-hændelse bliver Beredskabsdirektøren 

underrettet med det samme. Afhængig af indholdet i registreringen bliver man kontaktet samme 

dag eller senest dagen efter, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Områdekoordinatoren 

overtager sagsbehandlingen og får kortlagt årsagerne til hændelsen. Der laves en lille rapport, som 

deles med Arbejdsmiljøgruppen og Stationskoordinatorerne, som herefter orienterer om 

hændelsen og sikrer læring på stationerne. Formålet med at registrere nærved-hændelser er 1) at 

sikre, at hændelsen ikke kan gentage sig med værre resultat og 2) at skabe læring på tværs i hele 

beredskabet. 

 

Seneste nærved-hændelser 

Under returkørsel fra skadested taber en autosprøjte en luftflaske 

fra et siderum. En forbipasserende ser det og er så venlig at aflevere 

flasken til mandskabet, da sprøjten holder for rødt i næste kryds. 

Alle anordninger som den vist på billedet, er efterfølgende efterset 

for at sikre, at det ikke gentager sig. 

 

Under øvelse på Moselund trænes indsats i kemikaliedragt, men 

visiret dugger så meget, at det er vanskeligt at gå ned af lejder. På 

samme øve-dag trænes indsats i brandhus uden klargjort sikrings-

slange. Det er besluttet, at der ved alle øvelser på Moselund 

fremover udarbejdes en kort risikovurdering for hvert moment. 

Risikovurderingen udarbejdes af det samlede instruktør-team, så vi 

får flest mulige øjne på sikkerhedsforanstaltningerne inden afvikling af øvelserne. 

 

Under øvelse i brandhus på Moselund opleves pludselig stop i luftforsyning og instruktøren trækker 

kursisten frem til frisk luft ved sikkerhedsluge. Der er foretaget hovedeftersyn på lungeautomaten 

uden at der kunne konstateres nogen teknisk fejl. 

 

 



 
 

Kursus i udrykningskørsel  
Lørdag den 19. november skal det første hold af chauffører med stort kørekort igennem et kursus i 

udrykningskørsel på Ring Djursland. Foruden Arbejdsmiljøgruppen deltager kursister fra 5 stationer. 

Kurset i udrykningskørsel er et led i Safety First-konceptet, og således én måde at få værdien om 

Safety First omsat til virkelighed. 

 

APV’en er nu gennemført 
Der er nu gennemført APV for de fuldtidsansatte og der er lavet en foreløbig rapport for de 

deltidsansatte brandmænd. Du har stadig mulighed for at aflevere din besvarelse, hvis du ikke har 

nået det. APV’en for deltidsansatte lukker 1. december.  

 

APV’en skal gennemføres hvert 3. år og den er i år kombineret med en trivselsmåling, så der både 

er fokus på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, på sygefravær og ikke mindst på den generelle 

trivsel på stationerne og i administrationen. 

 

På baggrund af APV’en udarbejdes en handlingsplan for hver station og for beredskabet som helhed. 

Arbejdsmiljørepræsentanten er tovholder for hver station og handlingsplanen skal være færdiggjort 

og fremsendt til MED-udvalget senest 1. januar 2017. 

 

Læs APV’en for din station på intranettet. Tryk på FIND UDVALG og vælg AMG. 

 

Juniorerne er blevet forhandlere af 112-slukkeren 

Juniorbrandkorpset er blevet forhandlere af 112 brandslukkeren. Overskuddet fra salget går til 

arbejdet med juniorerne, Jeg håber der vil være oppakning fra stationerne til projektet. Hvis det har 

interesse kører Klaus gerne ud med et lille kar og en håndfuld slukkere til en demonstration, evt. en 

dag hvor I er samlet på stationen. Kontakt Klaus hvis der er spørgsmål.  

Vh. Klaus Grønbjerg, Tlf. 21425129 

Herunder lidt info om slukkeren. 

Brandklasser: A + B + F + 1000 v. mindst 1 m. afstand 

Tømningstid: Ca. 15 sekunder 

Kastelængde: Ca. 3 meter. Fungerer i alle vinkler. 

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato 

Ideel til: Køkken, værksted, bil, motorcykel, campingvogn, båd, grill, 

sommerhus. 

Fordele: Nem at bruge, meget effektiv, velegnet til mindre brande, 

frostsikker til -30°c 

Dansk produceret. 
 



 
 

På gensyn på stationsmøderne 

Tak for de mange gode input, som jeg modtager på Stationsmøderne. Sammen med 

områdekoordinatorerne forsøger jeg at komme hele vejen rundt inden jul.  

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk  

eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på 

stationskoordinatorerne.  

 

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk         

Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 
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