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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.06.2022
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 30. juni 2022.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning. Drøftet at der er gennemført besparelser på 5 mio. kr. ved
dannelsen af Midtjysk Brand & Redning og efterfølgende besluttet 1%-besparelser i perioden
2019-2023. Desuden at der ved dannelsen af Midtjysk Brand & Redning alene blev afsat 10 kr.
pr. kvm. til bygningsvedligeholdelse svarende til 97.000 kr. årligt til dækning af 8
brandstationer. I lyset af den realiserede budgetreduktion og i lyset af fremtidige
renoveringsbehov på bygningsmassen skal der i første kvartal 2023 – og forud for afholdelse
af kommunernes budgetseminarer - tages fornyet stilling til det fortsatte driftsbudget for
Midtjysk Brand & Redning.
Ej til stede
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 30. juni 2022 i henhold til medfølgende bilag.
Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på
mødet.

Bilag
1 (Bilag sag 2 - Budgetopfølgning MJBR 30. juni 2022 - 9753572)
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Side 5

3 (Offentlig) Forenkling af takstblad
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Nuværende takstblad for Midtjysk Brand & Redning ønskes forenklet, så det alene omfatter
særligt relevante takster. Øvrige varer og tjenesteydelser kan udvikle sig dynamisk i takt med
prisudviklingen på området.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at takstbladet for 2023 og frem forenkles

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der udarbejdes årligt et takstblad for de varer og tjenesteydelser Midtjysk Brand & Redning
leverer og sælger. Takstbladet godkendes på møde i Beredskabskommissionen og taksterne er
herefter som udgangspunkt gældende for det kommende år. Takstbladet er omfattende og har
en høj detaljeringsgrad med ca. 180 poster. Takstbladet for 2022 er vedlagt til orientering.
I indeværende år har de generelle prisstigninger i samfundet medført, at Midtjysk Brand &
Redning på kommissionsmøde 8. juni 2022 måtte fremlægge forslag til takstforhøjelser – og
dermed afvigelse fra allerede vedtagne takster - for at undgå, at varer og tjenesteydelser ville
blive solgt med tab.
Midtjysk Brand & Rednings varer og tjenesteydelser skal jf. reglerne i kommunalfuldmagten
sælges til markedspris – dog ikke under kostpris.
Detaljeringsgraden i det nuværende takstblad og den årlige godkendelse heraf vanskeliggør
den nødvendige og løbende tilpasning af priser, når der sker ændringer i den generelle
prisudvikling i samfundet.

Side 6

Midtjysk Brand & Redning foreslår derfor, at takstbladet for Midtjysk Brand & Redning
forenkles, så det fremover reduceres til enkelte, men centrale takster, der finder anvendelse
på en flerhed af selskabets ydelser, herunder takst for mandskabstimer, blinde alarmer,
tilslutningsafgifter og årlige afgifter på ABA-alarmer, tekniske alarmer m.v. og relevante
kurser.
Øvrige varer og tjenesteydelser fastsættes til markedspris og kan løbende følge prisudviklingen
på området.

Bilag
1 (Bilag sag 3 - Forslag til takstblad MJBR 2022 - 9753345)
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4 (Offentlig) Status på Myndigheds- og
Forebyggelsesområdet
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2022-00315

Resume
Der orienteres om gældende status vedrørende regelændringer m.m. for Myndigheds- og
Forebyggelsesområdet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På myndigheds- og forebyggelsesområdet er der de seneste år gennemført en række
regelændringer på beredskabs- og på byggelovsområdet, hvilket har medført tilpasninger af
myndighedsudøvelsen på området.
Der gives en orientering om disse ændringer samt en status om implementering heraf på
mødet, blandt andet i relation til:
 Nye brandsynsregler gældende fra 1. januar 2022
 Redningsberedskabets indsatsmuligheder ifm. regelændringer i Bygningsreglementet
(BR18)
 Henlæggelse af beføjelser og pligter til Midtjysk Brand & Redning som følge af ændring
af Byggeloven, vedr.
o Brug af eksisterende bygninger, der ikke overholder byggelovgivningens regler om
brand, og hvor der er konkret risiko for personskade
o Brandsyn
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Foruden ovenstående orienteres om redningsberedskabets myndighedsrolle i
forbindelse med større arrangementer, herunder Airshow 2022 og Ildfestregatta 2022
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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
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Kredsleder Lone Gaisie vil give en orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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6 (Offentlig) Til orientering
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:






Større hændelser siden sidste møde – særligt markbrande og skybrud som
klimarelaterede hændelser
Orientering om mulige ændringer i 1-1-2 alarmsystemet og eventuelle følgevirkninger
for Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral
Orientering om leverandørsituationen på vagtcentralområdet
Orientering om SIKS-koncept (Særlig Indsats i Kritiske Situationer)
Præsentation af ATV´er samt ny redningsbåd
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7 (Offentlig) Underskriftsside
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede
Ulrik Wilbek. Martin Løye deltog i stedet for Helle Kyndesen.

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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