NYHEDSBREV MAJ 2016
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via C3 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

Beredskabskommissionen har indstillet til byrådene at Fase 2 besparelserne sløjfes
Som det tidligere på måneden er kommunikeret, så har Beredskabskommissionen på møde den 2. maj
vedtaget at følge direktørens indstilling om ikke at gennemføre Fase-2-besparelserne. Det betyder, at hvert
byråd nu skal finde deres andel af de knap fire mio. i kommunekasserne i stedet for på beredskabets
økonomi. De fire byråd skal tage endelig stilling til dette i løbet af juni måned.
Som I sikkert husker, så skulle der oprindeligt findes 6,9 mio. kroner i besparelser. Såfremt byrådene følger
indstillingen fra Beredskabskommissionen om at sløjfe Fase 2, så skal der ikke længere findes 6,9 mio. men
”kun” 3 mio. kroner. Og de 3 mio. skal vi finde sammen. Det er en fælles opgave for hver eneste
fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige i Beredskab & Sikkerhed.
En lang række forslag fra arbejdsgrupperne og stormøderne er allerede implementeret. Den nye
risikobaserede dimensionering af færdigimplementeret og vi er ved at være igennem de tilpasninger, der er
strengt nødvendige for at nå kravet om besparelser på 3 mio. kroner.
Lige efter sommerferien tager vi hul på arbejdet med forretningsudvikling – bl.a. baseret på de mange gode
forslag, der kom frem på stormøderne. Men indtil da er det virkeligt vigtigt, at du forstår, at DU helt konkret
kan bidrage til, at vi når i mål med besparelserne: Når du bruger din nye bipper rigtigt, så bidrager du nemlig
direkte til, at vi når i mål med besparelserne. Læs mere nedenfor:

Intelligente bippere på halvdelen af alle stationer
Fra 1. juni er 7 ud af 15 stationer i Beredskab & Sikkerhed udstyret med intelligente pagere – eller bippere
med tilbagesvar – som mange kalder dem. Som et forsøg har vi valgt at udstyre Ebeltoft, Rønde, Knebel,
Hornslet, Kolind, Fjellerup, Grenå og Allingåbro med intelligente pagere.
Med en intelligent pager, så skal du bekræfte, at du kommer, når alarmen lyder. Med få tryk på bipperen kan
du sikre, at der ikke bliver slået et ekstra slukningstog. Hvis du ikke svarer men blot løber afsted til brand, så
vil næste vagthold eller nærmeste station blive aktiveret og vi ender med at bruge alt for mange penge.
Derfor BRUG BIPPEREN KORREKT, så vi ikke sender flere ressourcer end nødvendigt.
Fremmøde på SMS alene er ikke længere tilladt. Du skal kun give fremmøde, hvis din bipper aktiveres.
Og endnu engang: Hjælp os med at betjene bipperen korrekt! Det er så få tryk og du gør en forskel!
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Fantastisk adgang til overblik for Vagtcentralen
Hvis du er ansat på en station, der har fået bippere med tilbagesvar, så hjælp os til et bedre overblik ved at
slukke din bipper, når du ved, at du IKKE kan møde til brand. Hvis du har vagt – f.eks. mellem kl. 18 og 06, så
må du selvfølgelig ikke slukke bipperen, men når du på andre tider af døgnet helt sikkert ved, at du ikke kan
møde til brand, så hjælper du os ved at slukke din bipper. Derved kan vagtcentralen øjeblikkeligt se, hvor
mange, der potentielt kan give fremmøde (se billedet). Hvis en udrykning kræver 1+5 og der kun er 1+2, som
står til rådighed for udrykningen, så kan vagtcentralen aktivere nærmeste station til assistance øjeblikkeligt.
Det giver os et enormt løft sammenholdt med i dag, hvor vi først slår assistancen, når holdlederen melder på
vognradioen, at der møder for få. Igen; hvis DU bruger din bipper korrekt, så kan vi sammen bruge vores
ressourcer bedst muligt.
På billedet kan du se Vagtcentralens overblik. ”Blå” betyder slukket. ”Rød” betyder ”klar”. Når din bipper er
slukket, så registreres det på Vagtcentralen, som så lynhurtigt kan aktivere næste vagthold eller
nabostationen. Herved får vi assistancestyrkerne frem hurtigere end nogen sinde før.

Virker de så...de dersens bippere?
Det gør de. Vi har allerede nu set, hvordan vi kunne undgå at sende nabostationer afsted, fordi vagtcentralen
havde fuldt overblik over bemandingssituationen på den enkelte station.
Hvis nu en enkelt brandmand skulle få den tanke, at ”jeg gider ikke trykke på den bipper – jeg møder bare
op”, så bliver der kaldt assistance og vi kommer vi til at sende flere ressourcer frem end det er nødvendigt.
Vi kommer derved til at bruge flere penge og vi når ikke i mål med besparelserne på de 3 millioner kroner.
Det betyder så, at vi tager pengene et andet sted. Beredskabets økonomi er allerede i 2016 skåret med de
tre millioner og der bliver ikke tilført flere penge til beredskabet. Det er derfor så magtpåliggende, at vi ved
fælles hjælp får projektet med de bippere til at lykkes i første hug. Vi har ét skud i bøssen.
Tak fordi du giver det en chance.

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.

