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Side 2

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.

Side 3

2 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.09.2017
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 30. september 2017.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 30. september 2017 i henhold til vedhæftede bilag.
Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på
mødet.
Sammenfattende forventes det, at korrigeret budget for 2017 overholdes.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR 30.09.2017 - 6788507)

Side 4

3 (Offentlig) MED-udvalgets deltagelse i årligt
beredskabskommissionsmøde
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00620

Resume
Orientering om aftale med MED-udvalget om deltagelse i årligt møde i
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På møde i beredskabskommissionen 8. juni 2017 blev det besluttet, at MED-udvalget for
Midtjysk Brand & Redning inviteres til at deltage i et årligt dialogmøde med
beredskabskommissionen.
MED-udvalget har på møde den 29. november 2017 truffet beslutning om, hvilket af de fire
årlige møder man ønsker at deltage i, samt hvem der repræsenterer MED-udvalget på mødet.
Beredskabsdirektøren orienterer om MED-udvalgets beslutning på mødet.
Der oprettes et konkret dagsordenspunkt til formålet, og deltagelsen er begrænset til dette
punkt, som får en varighed af ca. 20 minutter.
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4 (Offentlig) KL-notat om håndtering af større hændelser
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00621

Resume
Orientering om KL-notat om behov for styrkelse af det kommunale beredskab.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at notatet drøftes.

Beslutning
Notatet drøftet. Midtjysk Brand & Redning analyserer fremtidigt behov.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
KL har 12. oktober 2017 fremsendt notat til Justitsministeren, Forsvarsministeren, samt
folketingspartiernes forsvars-, beredskabs- og retsordførere i forbindelse som følge af
igangværende finanslovforhandlinger og regeringens forsvarsudspil. KL peger på et øget behov
for ressourcer i kommunerne og hos de kommunale beredskaber for at imødekomme det
ændrede risikobillede i relation til større hændelser, herunder terror- og klimarelaterede
hændelser.
I notatet peger KL på øget behov for planlægning, træning, kapacitet, viden og
dimensionering.
I det foreliggende regeringsudspil på forsvarsområdet er der ikke tegn på, at der sker en
økonomisk styrkelse i forbindelse med et kommende 6-årigt forsvarsforlig.
Ikke desto mindre er det ændrede risikobillede en realitet allerede nu. Beredskabsdirektøren
orienterer nærmere om det fremsendte notat, herunder om eventuel iværksættelse af
forberedende tiltag fra Midtjysk Brand & Rednings side.

Bilag
1 (KL-notat af 12.10.2017 - 6788855)
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Side 7

5 (Offentlig) Drøftelse om slukningsgrænser på tværs af
kommunegrænser
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00622

Resume
I medfør af Beredskabsloven kan forsvarsministeren fastsætte regler om, at
kommunalbestyrelsen skal sikre, at beredskabet indsættes med nærmeste relevante
udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommunegrænser.
Der ønskes på den baggrund en drøftelse af sagen med henblik på, at Midtjysk Brand &
Redning kan indlede dialog med naboberedskaberne om dette.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning
Sagen drøftet. Midtjysk Brand & Redning fortsætter dialog med naboberedskaber/-kommuner.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Det fremgår af § 12, stk. 5 i beredskabsloven, at Forsvarsministeren kan fastsætte regler om
kommunalbestyrelsens sikring af, at redningsberedskabet indsættes med nærmeste relevante
udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommunegrænser.
Forsvarsministeren har endnu ikke udnyttet denne mulighed.
Beredskaberne, herunder Midtjysk Brand & Redning, har dog allerede nu i varierende omfang
truffet aftaler med naboberedskaber om hjælp på tværs af kommunegrænser. I nogle tilfælde
på vederlagsfri basis – i andre tilfælde mod betaling i henhold til kontrakt.
Efter etableringen af de ny samordnede redningsberedskaber, er der nu grundlag for en mere
helhedsorienteret og systematisk afdækning af, om der kan opnås et forbedret responsniveau
for borgere og virksomheder i de enkelte kommuners yderområder. Dette kan ske ved en ny
grænsedragning af slukningsgrænser på tværs af kommunegrænserne efter nærmere analyse
og aftale med nabokommuner og naboberedskaber.

Side 8

Midtjysk Brand & Redning er i indledende dialog med naboberedskaberne om, hvordan en
sådan ny grænsedragning kan foretages, og har i den forbindelse fået fremstillet
kortmateriale, der illustrerer konsekvenserne heraf.
Materialet præsenteres og gennemgås på mødet med henblik på en indledende drøftelse om,
hvilke principper, der i givet fald skal ligge til grund for den videre dialog med
naboberedskaberne, herunder i relation til økonomi, udrykningssammensætning og -karakter,
supplerende kapacitetsopbygning, hensyn til særlige lokale forhold m.m.
Den nabokreds, der er tale om udgøres p.t. af:





Brand og Redning MidtVest (Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner)
Nordvestjyllands Brandvæsen (Skive, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner)
Sydøstjyllands Brandvæsen (Horsens og Hedensted kommuner)
Beredskab og Sikkerhed (Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner)

Der optages senere dialog med Østjyllands Brandvæsen (Århus, Skanderborg, Odder og
Samsø kommuner)

Side 9

6 (Offentlig) Godkendelse af introduktionsprogram for ny
beredskabskommission
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00623

Resume
I forbindelse med konstituering af ny beredskabskommission for valgperioden 2018–2021
foreslår Midtjysk Brand & Redning afholdelse af introduktionsprogram for nye
kommissionsmedlemmer. Indhold til program fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at forslag til introduktionsprogram godkendes.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med konstituering af ny beredskabskommission for valgperioden 2018–2021
foreslår Midtjysk Brand & Redning afholdelse af introduktionsprogram for nye
kommissionsmedlemmer.
Formålet med introduktionsforløbet, som vil finde sted første halvår 2018 er, at få skabt de
bedst mulige betingelser for kommissionsarbejdet for det enkelte kommissionsmedlem og for
samarbejdet i Beredskabskommissionen som helhed i valgperioden.
Midtjysk Brand & Redning har udarbejdet følgende forslag til introduktionsprogram. Det
bemærkes, at deltagelse er frivillig og at også medlemmer, der har været medlem af tidligere
beredskabskommissioner er velkomne til at deltage:
1. møde (start en time før ordinært kommissionsmøde):
•
•
•

En kort overordnet orientering om beredskabet i Silkeborg og Viborg kommuner
Introduktion til det operative område, herunder reglerne om Risikobaseret
Dimensionering
Introduktion til Plan for Fortsat Drift (kommunernes beredskabsplaner)
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•
•

Rundvisning på brandstationen i Silkeborg

2. møde (start en time før ordinært kommissionsmøde):






Samordningsaftale for Midtjysk Brand & Redning
Økonomi og budget
Introduktion til forebyggelses- og myndighedsområdet
Introduktion til serviceopgaver
Rundvisning på brandstationen i Viborg

Introduktionsmøderne planlægges til afholdelse én time før ordinært møde i
beredskabskommissionen.
Endeligt foreslås det sidste beredskabskommissionsmøde hvert år afholdt som et temamøde
med besøg på øvrige brandstationer i Midtjysk Brand & Rednings område. Mødet afsluttes med
fælles spisning.
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7 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i
Beredskabsforbundet
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00347

Resume
Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev 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.

Side 12

8 (Offentlig) Fastlæggelse af møder i
Beredskabskommissionen i 2018
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00624

Resume
Der skal fastlægges mindst 4 møder i Beredskabskommissionen i 2018.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at forslag til mødetidspunkter godkendes.

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning skal der afholdes mindst 4
årlige møder.
Beredskabsdirektøren foreslår, at der afholdes møder på følgende tidspunkter:


Uge 10, torsdag den 8. marts kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg
(introduktionsmøde fra 9.00-10.00)



Uge 23, torsdag den 7. juni kl. 10.00-12.00, brandstationen Viborg
(introduktionsmøde fra 9.00-10.00)



Uge 37, torsdag den 13. september kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg



Uge 49, torsdag den 6. december kl. 10.00-13.00, mødested fastlægges ifm.
udsendelse af dagsorden.

Side 13

9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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






Personaleforhold
Køretøjsændringer
Værkstedsfaciliteter på brandstationen i Kjellerup
Strategiarbejde
Virksomhedsartikel om Midtjysk Brand & Redning bragt i Midtjyllands Avis 21.11.2017

Bilag
1 (Artikel MJA 21.11.2017 - 6789241)
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10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
Skriv beslutning truffet på mødet
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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