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Side 2

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

Beslutning
Dagsordenen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Godkendelse af budget 2022 samt overslagsår
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2022 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen
udgøres grundlæggende af 165 kr. i 2016-priser per indbygger i de to ejerkommuner (med
indeksregulering og fradrag af 1% effektiviseringsbidrag: 180 kr. per indbygger i 2022) samt
af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at budget 2022 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
Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand &
Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår. Godkendt
budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til
godkendelse. Det fremlagte budgetforslag vil blive uddybet på mødet af beredskabsdirektøren.
Indbyggere pr. 1. januar 2021
Silkeborg
Viborg
I alt

antal
antal

95.488
96.679
192.167

MJBR budget
Silkeborg Kommune

Side 4

Budget
2022

Driftsbudget
Overhead/adm.bidrag
Bygningsvedligeholdelse
Silkeborg Kommune

17.199.000
221.000
97.000
17.517.000

Viborg Kommune
Driftsbudget
Overhead/adm.bidrag
Bygningsvedligeholdelse

17.413.000
224.000
98.000

Viborg Kommune

17.735.000

Budget i alt

35.252.000

Driftsbudget - beløb pr. indbygger i 2022-priser
Basisbeløb pr. indbygger med fradrag af effektiviseringsbidrag
(ekskl. prisregulering): 2016 165,00 kr., 2020 163,35 kr., 2021
161,72 kr., 2022 160,10

Bilag
1 (Bilag pkt. 2 - Budgetforslag 2022 med overslagsår - 9095183)

Side 5

180,12

3 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 31.03.2021
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2021.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 31. marts 2020 i henhold til medfølgende bilag. Der
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Bilag pkt. 3 - Budgetopfølgning MJBR 31. marts 2021 - 9095240)
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4 (Offentlig) Orientering om APV-undersøgelser 2021
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2021-00273

Resume
Der er gennemført fysisk og psykisk APV (arbejdspladsvurdering) for alle ansatte ved Midtjysk
Brand & Redning i perioden medio april til primo maj 2021. APV´erne er gennemført som
elektroniske spørgeskemaundersøgelser. Hovedresultaterne præsenteres på mødet sammen
med planlagt proces for handleplaner.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er gennemført fysisk og psykisk APV (arbejdspladsvurdering) for alle ansatte – fastansatte
og deltidsansatte - ved Midtjysk Brand & Redning i perioden medio april til primo maj 2021.
APV´erne er gennemført som elektroniske spørgeskemaundersøgelser med udgangspunkt i
undersøgelseskoncept fra Silkeborg Kommune.
Den fysiske APV er besvaret af 152 ansatte svarende til 72%, mens 149 ansatte har besvaret
den psykiske APV svarende til 74%.
Arbejdsmiljøgruppen har gennemgået undersøgelsesresultaterne på møde den 18. maj, og på
MED-møde 2. juni gennemgår arbejdsmiljøgruppen resultaterne for MED-udvalget, herunder
påtænkt proces for udarbejdelse af handleplaner.
Beredskabsdirektøren gennemgår APV´ernes hovedresultater for Beredskabskommissionen og
redegør herunder for drøftelserne vedrørende den fortsatte proces i MED-udvalget den 2. juni.
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Bilag
1 (Bilag pkt. 4 - Samlet undersøgelse fysisk APV 2021 - 9095419)
2 (Bilag pkt. 4 - Samlet undersøgelse psykisk APV 2021 - 9095421)
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5 (Offentlig) Orientering om aktuel mangel på
deltidsbrandfolk
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2021-00274

Resume
Der er aktuelt mangel på deltidsbrandfolk på især stationer Them, Fårvang og Møldrup. Der
orienteres om den aktuelle situation, herunder om midlertidige hjælpeforanstaltninger og om
status på tiltag til afhjælpning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er aktuelt mangel på deltidsbrandfolk på især stationerne i Them, Fårvang og Møldrup.




Stationen i Them er normeret til 15 brandfolk og mangler aktuelt 6 brandfolk.
Stationen i Fårvang er normeret til 15 brandfolk og mangler aktuelt 5 brandfolk.
Stationen i Møldrup er normeret til 18 brandfolk og mangler aktuelt 6 brandfolk.

Som følge af mandskabsmanglen understøttes de tre stationer i øjeblikket af supplerende
køretøjer og mandskab fra stationerne i henholdsvis Silkeborg og Viborg.
Der er gennemført/planlagt gennemført rekrutteringstiltag ved hjælp af aktiviteter på sociale
medier samt ved virksomhedsrettede tiltag. Indsatserne er imidlertid udfordret af
begrænsninger som følge af Covid-19-situationen.
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Beredskabsdirektøren giver en nærmere orientering om situationen og om status på planlagte
tiltag.
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6 (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.
Kredsleder Lone Gaisie vil give en orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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7 (Offentlig) Til orientering
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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





Større hændelser siden sidste møde
Status på brandsyn som følge af Covid-19-situationen
Status Risikobaseret Dimensionering
Planlagt personalefest 2021
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8 (Offentlig) Underskriftsside
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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