
Beredskabskommissionen
Beslutningsprotokol
04-03-2019 10:00
Brandstationen i Silkeborg, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg, Lokale U2

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Jens Kaasgaard
Lone Gaisie
Lars Faarup A
Niels Dueholm A
Claus Nielsen C
Harry E. Madsen O
Steen Vindum V
Ulrik Wilbek V



Side 2

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..................................................................... 3

2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2018 .............................................................. 4

3 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2019.............................................................. 6

4 (Offentlig) Trivselsundersøgelse ............................................................................. 7

5 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.......................... 8

6 (Offentlig) Til orientering ........................................................................................ 9

7 (Offentlig) Underskriftsside................................................................................... 10



Side 3

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
...

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2018

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00110

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2018, som viser et positivt driftsresultat på 342 t.kr. 
Der gives en orientering om de væsentligste forklaringer. Regnskabsrevision er udarbejdet af 
BDO og har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Regnskab med revisionsbemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse 
med henblik på indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at regnskabet for 2018 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners 
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning skal årligt udarbejde årsregnskab, der forelægges 
Beredskabskommissionen. 

Regnskabet revideres af sekretariatskommunens revision (BDO), hvis bemærkninger 
forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse. Herefter sendes regnskab, 
revisionsbemærkninger, ledelsens regnskabserklæring og Beredskabskommissionens indstilling 
til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Økonomiopfølgning per 31. december 2018 viser et positivt driftsresultat på 342 t.kr. i forhold 
til budget (driftsresultat før renter 366 t.kr.).

Afvigelsen fra budget skal primært findes i forøget opgavetilgang i driftsafdelingen 
sammenholdt med effektiviseringstiltag og bedre indkøbsvilkår. Herudover har der i 2018 
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været ekstraordinære indtægter fra rådgivningsvirksomhed i relation til 
beredskabsplanlægning.

Som følge af sommerens tørke har der været forøgede lønomkostninger til brandslukning. 
Disse modsvares imidlertid af sparede lønomkostninger i forbindelse med midlertidig ubesat 
stilling i forbindelse med personaleafgang.
Beredskabsdirektøren giver en uddybende redegørelse på mødet.

Bilag
1 (Midtjysk Brand og Redning  Årsregnskab 2018 - 7612714)
2 (Beretning nr. 3 om årsregnskabet 2018 (003) - Midtjysk Brand og redning - 7612715)
3 (Ledelseserklæring 2018 - 7612716)
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3 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2019

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00109

Resume
Der er udarbejdet takstblad for 2019 med henblik på godkendelse af 
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at takstblad for 2019 godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet takstblad for 2019. De indeholdte takster er i forhold til takstbladet for det 
foregående år alene fremskrevet med udviklingen i nettoprisindekset per 1. oktober 2018.

Bilag
1 (Takstblad MJBR 2019 - 7605416)
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4 (Offentlig) Trivselsundersøgelse

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om Trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsdirektøren vil orientere om aktuel status for iværksatte initiativer i relation til 
Trivselsundersøgelse 2018, herunder om heldags temamøde i MED-udvalget for Midtjysk Brand 
& Redning 11. januar 2019 samt øvrige tiltag.
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5 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i 
Beredskabsforbundet

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00347

Resume
Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Vicekredsleder Lone Gaisie vil give en kort orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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6 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Besluttet at Brand & Redning igangsætter proces 
vedrørende tilførelse af en sagsbehandlerstilling til Myndighed & Forebyggelse.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Personaleorientering – herunder ny leder af Myndighed og Forebyggelse
 Større hændelser
 Sag om brandsikkerhed på plejecentre
 Fritvalgsordning på skorstensfejerområdet
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7 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 
Godkend.
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