Referat fra DR ERFA-møde
for kommunerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland + regionerne

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 9.30 – 15.00
På Fælleden (Byrådssalen), Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Referat:
Skanderborg Kommune bød på kaffe og brød og herefter gik vi i gang med dagens
program.

10.00 – 12.00:

Velkommen til Skanderborg
Kommunen 3.0 – hvorfor nu det?
Sikring og sikkerhed på Fælleden
Er det muligt at skabe en tryg og sikker arbejdsplads, hvor
tanken er samskabelse med det omkringliggende samfund?
Vi får en guidet tur rundt i huset og får en snak om de
sikkerhedsovervejelser, der er tænkt i byggefasen og
efterfølgende.
v. Regitse Rans (Fælles TR) og Knud Sørensen (Fælledchef)

Regitse fortalte om Skanderborgs tilgang til det lille og store fællesskab (internt og
eksternt i kommunen) og den måde der arbejdes med paradigmet ”Kommunen 3.0”.
Knud fortalte om de overvejelser, der er blevet gjort i forhold til tilblivelsen af
”Fælleden”, der ud over Skanderborg Kommunes administration også tæller en
dobbelthal med et aktivt foreningsliv. Vi var rundt i huset – og fik et indtryk af
sikkerhedsforanstaltningerne i bygningen.
Både Regitses og Knuds oplæg ligger i One Drive – bilag 1 og 2.

12.00 – 13.00

Frokost i Restauranten

13.00 – 13.30

Brand- og vandsikring i Hjørring Kommune
v. Peter Hjørringgaard, Hjørring Kommune

Peter fortalte om forholdene i Hjørring, hvor en storskade i 2011 satte gang i et
vandsikringsprojekt, hvor der i dag er installeret vandvagt på 11 institutioner. Det er
dyrt – men godt for institutionerne, da de hurtigt kan detektere vandspild og undgå
storskaden, da vandvagten lukker for vandet ved sprængning. Driftsomkostningen
ligger hos institutionen
Peter har udarbejdet en folder til håndværkerne, der kommer i kommunen.

Folderen ligger i One Drive sammen med materiale fra Peters oplæg – bilag 3, 4 og 5.

13.30 – 13.45

Afrunding og perspektivering
v. Skanderborg Kommune

Opsamling på dagens program og perspektivering til sikringsinitiativer i Skanderborg
Kommune, der siden 2007 har investeret i sikring af kommunale bygninger (AIA, ADK,
ABA, ITV og vandsikring). Det giver nu udslag i hurtigere detektering af skader, så de
ikke udvikler sig til en storskade. Både antal og udgifter er faldende på bygningssiden.

13.45 – 15.00

Kaffe + nyt fra foreningen + erfaringsudveksling

Nyt fra foreningen:

- Torben Jacobsen er gået af som formand – Flemming
Riddersholm er ny formand
- 3 ERFA grupper i dag: Sjælland/Hovedstaden, Nord- og
Midtjylland og Syddanmark.
Bestyrelsen arbejder på at få en fælles ERFA gruppe
etableret, hvor bl.a. Københavns Kommune og Regionerne er
repræsenteret.
- DR Årsmøde i Århus på Comwell d. 27. – 28. april: fokus
på kommunernes udfordringer og kommunalvalg til efteråret.
Husk at melde kandidater ind til sikringsprisen.
- Den årlige temadag sidste torsdag i oktober bliver holdt hos
Wills i Købehavn.
- DR og COK tilbyder ny uddannelse med fokus på
risikostyring på strategisk og operationelt niveau ”Den
certificerede risikorådgiveruddannelse”. Kontakt foreningen
eller COK ved interesse.

Erfaringsudveksling:

– forsikring af frivillige – svært med forskellen på indsatser
og arbejder. Flere er i gang med at udarbejde materiale til
direktioner mv. på baggrund af den nye mulighed ændringen i
lovgivningen giver kommunerne. Der var enighed om at
udveksle materiale. Materialet kan uploades i One Drive i
mappen ”Upload – Forsikring af frivillige”, så det bliver
tilgængeligt for alle medlemmer.
Der var derudover enighed om, at bestyrelsen kunne indkalde
til en temadag i nær fremtid om emnet.
Materiale fra Ikast-Brande Kommune – bilag 6 - ligger i
mappen ”Upload – Forsikring af frivillige”.
- Kommunernes beredskabsplaner. Holstebro Kommune
efterspurgte materiale på området. Materiale fra Aarhus
Kommune ligger i One Drive.
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- PC’er i skolen – sikringsskabe. Kommunerne er meget
forskellige i deres sikring af skolernes elev-pc’ere. Nogle
bliver opbevaret i sikre celler på skolerne eller i sikringsskabe. Andre giver børnene en pc med hjem, og skal ”kun”
sørge for sikring i længere ferieperioder.
- Sygesikring danmark tilskud. Der var stor forskel på,
hvorledes kommunerne indhenter tilskud fra danmark, hvis en
skade giver mulighed for dette. Skanderborg Kommune har
udfordringer med danmark. Hvis sagen skal forfølges skal
kommunen sende en indstilling til bestyrelsen i foreningen,
der så vil kigge på sagen.
- Erfaringsudvikling – forsikring af frivillige – svært med forskellen på indsatser og arbejder

- Elektroniske nøgleskabe. Skanderborg Kommune spurgte
ind til erfaringer med disse nøgleskabe. Horsens skal i gang
med et større projekt og Esbjerg Kommune har installeret
nøgleskabene. Der var interesse for at få et møde i stand
med Esbjerg Kommune for at se og høre mere om disse
nøgleskabe.
Hjørring Kommune har fremsendt en fotokollage over deres
tilgang til udlån af kommunale biler – til inspiration. Bilag 7.
Næste ERFA-møde afholdes torsdag den 28. september i Hjørring:
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
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