
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. 

Beslutning:  

Godkendt 

Ej til stede:  

 

Anders Bertel 

 

2) Præsentation af medlemmer. 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen præsenteres. 

Beslutning:  

Taget til efterretning 

Ej til stede:  

 

Anders Bertel 

 

  

Beslutningsprotokol 

 

 

Mødedato: 04-02-2016 

Mødetidspunkt: 16.30-18.30 

Mødested: Borgmesterens kontor, Viborg Rådhus 

Mødeleder: Torsten Nielsen  

Referent: Mads Bjerre Nielsen 

Mødedeltagere: Torsten Nielsen (borgmester Viborg)  

Steen Vindum (borgmester Silkeborg) 

Allan Clifford (byrådsmedlem) 

Lars Faarup (byrådsmedlem) 

Poul Dahl (byrådsmedlem) 

Anders Bertel (byrådsmedlem) 

Lone Gaisie (repræsentant for de frivillige) 

Jens Kaasgaard (politidirektør) 

Klaus Vibe Hebsgaard (beredskabschef) 

 

Bemærkning: Jesper Sloth Hesselberg fremlægger den risikobaserede 

dimensionering. 

Fraværende: Anders Bertel 

 

 

 

5. februar 2016 

Midtjysk Brand & Redning  

Kejlstrupvej 99C 

8600 Silkeborg 

Mail: mjbr@mjbr.dk  

www.midtjyskbrandogredning.dk 

 



3) Kort præsentation af Midtjysk Brand & Redning. 

Præsentation af Midtjysk Brand & Redning som organisation og 

præsentation af samordningsaftalen. 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager beredskabschefens præsentation til 

efterretning. 

Bilag: 

Samordningsaftalen samt Statsforvaltningens godkendelse 

Præsentation af Midtjysk Brand og Redning 

 
Beslutning:  

Taget til efterretning 

Ej til stede:  

 

Anders Bertel 

 

4) Valg af formand og næstformand for beredskabskommissionen for 

Midtjysk Brand & Redning.  

Jf. samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning skal der på dette 

første møde i beredskabskommissionen for Midtjysk Brand & Redning 

vælges en formand og en næstformand. 

Samordningsaftalens § 4. Stk. 3.  

Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt 

de 2 borgmestre for kommunalbestyrelsens valgperiode. Ved oprettelsen 

af fællesskabet vælges formand og næstformand blandt de 2 borgmestre 

for den resterende del af kommunalbestyrelsens valgperiode. 
 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen vælger en formand og en næstformand. 

Beslutning:  

Torsten Nielsen blev valgt som formand. Steen Vindum som næstformand. 

Ej til stede: Anders Bertel 

 

5) Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for 

beredskabskommissionen. 

Vedlagt er udkast til forretningsorden for beredskabskommissionen. 

Udkastet er en sammenskrivning og tilpasning af de to eksisterende 

forretningsordner fra Silkeborg og Viborg kommuner. 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen godkender udkast til forretningsorden. 

Bilag: 

Udkast til Forretningsorden 

  



Beslutning:  

Godkendt med bemærkning om, at det tilføjes, at politidirektøren kan 

sende anden repræsentant til møderne i Beredskabskommissionen.  

Ej til stede: Anders Bertel 

 

6) Risikobaseret dimensionering 

Udkast til risikobaseret dimensionering (RBD) har været drøftet i den 

politiske styregruppe, Fællesforum og herefter sendt til udtalelse i 

Beredskabsstyrelsen. På baggrund af dialog med Beredskabsstyrelsen og 

ny behandling i Fællesforum Beredskabet er udkast til RBD tilpasset.  

 

Den endelige udgave skal godkendes i henholdsvis den fælles 

beredskabskommission, de to byråd og herefter indsendes til 

Beredskabsstyrelsen.  

 

Beredskabsinspektør Jesper Sloth Hesselberg orienterer om tilpasning af 

den risikobaserede dimensionering. 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen godkender den risikobaserede 

dimensionering og sender den videre til godkendelse i de to byråd. 

Bilag: 

Risikobaseret dimensioneringsplan Midtjysk Brand og Redning 2016 

 

Beslutning:  

Godkendt. Sagen videresendes herefter til behandling i Viborg og 

Silkeborg kommuners respektive Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd. 

Ej til stede: Anders Bertel 

 

7) Orientering om forhøjet vandstand i Gudenåen, vandløb og søer. 

Beredskabschefen beretter om situationen og tiltag vedr. dette.  

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning:   

Taget til efterretning 

Ej til stede: Anders Bertel 

  



8) Kort orientering om status på sammenlægning 

Klaus V. Hebsgaard orienterer om status på sammenlægningen, 

implementering og opstarten af Midtjysk Brand og Redning.  

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning:   

Taget til efterretning 

Ej til stede: Anders Bertel 

 

9) Den videre proces 

• Næste møde: 27. april 2016 kl. 16.30-18.30 Rådhuset i Silkeborg. 

 

Beslutning:  

Godkendt med beslutning om at mødet afholdes på Brandstationen 

Kejlstrupvej 99C, Silkeborg. Næstfølgende møder fastlægges med start kl. 

10. 

Ej til stede: Anders Bertel 

 

10) Evt. 

• Kort info om aktiviteter blandt de frivillige 

• Drøftelse om status på vagtcentralområdet 

• Drøftelse om status på rekrutteringssituationen 

 

Beslutning:  

 

Punkterne drøftet og taget til efterretning 

Ej til stede: Anders Bertel 

 


