14. september 2015

Møde i TR-Forum, tirsdag den 18. august 2015 klokken 17.00 Lejre, station Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge.
Indkaldte:
Medarbejderrepræsentanter
Marianne Kristensen, Slagelse (Ber.Forb.)
Jan Bruun, Holbæk
Michael Djervad, Sorø (DOBL)
Winie Heisel, Holbæk (Ber.Forb.)
Peter Nygaard, Sorø (LFDB)
Mark Law, Kalundborg (LFDB)
Rene Udsen - Falck, Station Korsør
Hans Lund, Kalundborg (DOBL)
Kasper Henriksen - Falck, Station Holbæk
Michael Hansen, Kalundborg (HK)
Per Jensen - Falck, station Snertinge
Brian Thomsen, Lejre (LFDB)
Kenneth Jensen - Falck, Station Tølløse
Steen Finn Hansen, Lejre (LFDB)
Ole Sørensen, Odsherred (LFDB)
Ledelsesrepræsentanter:
Bo Olsen, Odsherred (LFDB)
Mikael Nørgaard-Gam, Holbæk
Henrik Jørgensen (Odsherred (LFDB)
John Olesen, Slagelse & Lejre
Søren Jacobsen, Odsherred (DOBL)
Søren Lundhild, Slagelse & Lejre
Mette Waldorf, Odsherred (HK)
Lasse E. Hansen, Odsherred
Lars Karlsen, Odsherred (DOBL)
Sven Urban Hansen, Sorø
Carsten P. Nielsen, Slagelse (DOBL)
Gert Jürgensen, Kalundborg
Lars J. Petersen, Slagelse (LFDB)
Preben Christensen, konst. direktør.
Endvidere er driftsforum (projektgruppen) inviteret til at deltage i mødet).
Dagsorden
1. Orientering - siden sidst.

Referat
Preben Christensen bød velkommen - og foreslog, at dagsordenens pkt. 3 blev udskudt, således at det blev sidste punkt på dagsordenen således at ledelsessiden ikke deltager i dette
punkt.
Forslaget blev godkendt.
Preben Christensen orienterede om beredskabskommissionens sammensætning - og om organiseringen af opgaverne frem mod 1. januar
2016.
Tids- og handleplanen ligger på hjemmesiden.
Bemærk, at det er et "dynamisk" notat, der
løbende opdateres.

2. Ledelsesorganisation
Den Politiske Styregruppe skal på sit møde
den 31. august 2015 træffe beslutning om
ledelsesorganisering i "Vestsjællands Brandvæsen".

Preben Christensen gennemgik de 2 organisationsmodeller - med hhv. 3 og 2 varianter. Og
orienterede samtidig om, at notatet fra Mercuri
Urval bliver sendt i høring i de respektive MED-
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I den forbindelse var Driftsforum (projektgruppen), beredskabscheferne og projektledelsen indkaldt til et seminar den 6. august
2015, hvor opdraget var at der skulle udarbejdes mindst 2 forskellige forslag til ledelsesorganisering. Mercuri Urval var tilknyttet
som proceskonsulenter.
Dagen mundede ud i 2 forskellige hovedmodelle - hver med et antal undermodeller.
Mercuri Urval udarbejder et notat, der beskriver modellerne - med fordele og ulemper
ved hver af modellerne.
Inden sagen behandles i Den Politiske Styregruppe, skal det til høring i de officielle
MED-organisationer.
Notatet fra Mercuri Urval udsendes som bilag, når det foreligger.
Modellerne gennemgås - og drøftes på mødet.
3. Udpegning af repræsentanter til beredskabskommissionen/bestyrelsen.
Det fremgår af vedtægten for Vestsjællands
Brandvæsen, at medarbejderne skal udpege:
 1 medlem af beredskabskommissionen
med stemmeret
 1 medlem af beredskabskommissionen
med observatørstatus
Såvel heltids som deltidsansatte skal være
repræsenteret på de 2 poster.
Kommunalbestyrelserne/byrådene har på
deres møder i juni 2015 udpeget de kommunale medlemmer af beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen tiltræder
først pr. 1. januar 2016 - men fungerer indtil da som politisk styregruppe for fusionsprojektet.
Almindelig praksis er, at medarbejdersidens
bestyrelsesrepræsentanter udpeges i MEDorganisationen. Da der endnu ikke er etableret en MED-organisation, foreslås at TR-

udvalg.
Høringsfrist: 28. august 2015.
(Der henvises i øvrigt til PP-præsentationen på
hjemmesiden).

Punktet blev, jf. pkt. 1, behandlet som sidste
punkt på dagsordenen.
Efterfølgende er det blevet oplyst, at flg. blev
udpeget:
Deltidsansatte brandfolk (ordinært medlem):
Peter Nygaard, Sorø med Bo Olsen som personlig stedfortræder.
Fuldtidsansatte medarbejdere (tilforordnet):
Daniel Weinreich, Slagelse med Jan Bruun som
personlig stedfortræder.
De frivillige beredskaber udpegede Winie Heisel
med Marianne Kristiansen som personlig stedfortræder.
De frivillige beredskabers repræsentant er tilforordnet styregruppen.
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Forum foretager en udpegning gældende for
perioden frem til 31. december 2015, således at der efter 1. januar 2016 foretages en
(gen-)udpegning.
Herudover skal de frivillige foretage udpegning af en repræsentant til beredskabskommissionen med observatørstatus.
4. Budget 2016
Den politiske Styregruppe skal på sit møde
den 31. august 2015 have en første drøftelse af budgettet for 2016.
Den Politiske Styregruppe skal fremsende
budget til godkendelse i de enkelte kommuner, således at budgettet godkendes i kommunerne, som en integreret del af budgetvedtagelsen.
5. Lokalaftaler
Der blev den 5. august afholdt et indledende
møde om sammensætning af forhandlingsudvalg samt om processen med de deltidsansatte brandmænd - og med deltagelse fra
en repræsentant LFDB.
Der bliver givet en orientering på mødet.
6. Eventuelt

Preben Christensen orienterede om budgetprocessen.

Første møde i forhandlingsudvalget er indkaldt
til den 2. september 2015. Dette møde er et
afklarende møde, hvor der skabes klarhed over
nuværende lokalaftaler og deres anvendelse.
Herudover køres der efter den køreplan, som
blev præsenteret på TR-Forum-mødet i juni
måned.
Ingen bemærkninger.

