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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 budget 2021 samt overslagsår

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2021 samt efterfølgende tre overslagsår. 

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at budget 2021 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.

Der er udarbejdet budgetforslag for 2021 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 2021) samt 
af indtægter fra sideaktiviteter. 

Indbyggere pr. 1. januar 2020

Silkeborg antal 94.026

Viborg antal 96.921

I alt 190.947

MJBR budget Budget

2021

Silkeborg Kommune
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Driftsbudget 16.937.000

overhead/adm.bidrag 217.000

bygningsvedligeholdelse 95.000

Silkeborg Kommune 17.249.000

Viborg Kommune

Driftsbudget 17.458.000

overhead/adm.bidrag 224.000

bygningsvedligeholdelse 98.000

Viborg Kommune 17.780.000

Budget i alt 35.029.000

Driftsbudget - beløb pr. indbygger i 2021-priser 180,13

Basisbeløb pr. indbygger:
2016 165,00 kr., 2020 163,35 kr. og 2021 161,72 kr.

Bilag
1 (Bilag pkt. 2 - Budgetforslag 2021 med overslagsår - 8490955)
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3 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2020.

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 2020 - 8490975)
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4 (Offentlig) Stillingtagen til opførelse af kold lagerhal ved 
brandstrationen i Silkeborg

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2020-00078

Resume
Midtjysk Brand & Redning har behov for permanent lagerkapacitet ved brandstationen i 
Silkeborg til opbevaring af især dæk til kommunens vognpark. Der ønskes opført en kold hal i 
umiddelbar tilknytning til brandstationen som erstatning for nuværende lejeløsning, der ikke 
kan videreføres.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at der tages stilling til finansiering af og opførelse af kold hal som permanent 
lagerkapacitet

Beslutning

Beredskabskommissionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til Midtjysk Brand & 
Redning på 1,6 mio. kr. i 2020 til opførelse af en kold lagerhal således, at Silkeborg Kommune 
yder en tillægsbevilling på 0,788 mio. kr. og Viborg Kommune en tillægsbevilling på 0,812 
mio. kr., jf. ejerfordelingen i samordningsaftalen og baseret på indbyggertallene pr. 1.1.2020. 
Tillægsbevillingssagerne behandles i Silkeborg hhv. Viborg Kommunes Økonomi- og 
Erhvervsudvalg i august måned 2020.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
På møde i Beredskabskommissionen 2. marts 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes 
finansieringsforslag indeholdende beregning af reducerede omkostninger ved ophør af løbende 
transport af varer til og fra nuværende fjernlager.

Midtjysk Brand & Redning har et større lagerbehov i forbindelse med værkstedsdriften på 
brandstationen i Silkeborg – særligt til opbevaring af vinter/sommerdæk til Silkeborg 
Kommunes vognpark som serviceres hos Midtjysk Brand & Redning.
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I de senere år har der været en aftale med Teknisk Skole om leje af lagerplads i 
naboejendommen. Denne kan ikke videreføres, da lokalerne nu er nedrevet. P.t. er der indgået 
aftale om leje af containere som midlertidig løsning – hvilket ikke er en holdbar løsning i 
forhold til arbejdsmiljø og i forhold til det udtryk det giver for de kommende naboer på 
Birkeskrænten.

Muligheden for at indgå andre lejemål er afsøgt, men har vist sig at være ufordelagtigt på 
grund af for høje lejepriser i lokalområdet (nuværende markedsniveau 135.000 årligt) og for 
stor afstand til værkstedsfaciliteterne. 

Der er derfor behov for en permanent løsning i form af en kold hal i umiddelbar nærhed af 
brandstationen - vest for værkstedsområderne og mellem brandstation og de nuværende 
Teknisk Skoles bygninger.

Der er indhentet tilbud på opførelse af hal fra 3 tilbudsgivere. Laveste tilbudspris er 1.460.000 
kr. hvortil der skal tillægges 10% til uforudsete udgifter svarende til i alt ca. 1.600.000 kr.

Der er undersøgt en finansieringsløsning via leasing, da Midtjysk Brand & Rednings budget til 
bygningsvedligehold udgør i alt 193.000 kr. årligt i 2021, og skal dække alt 
vedligeholdelsesarbejde på de to hovedstationer og 5 deltidsstationer, hvilket er et meget lavt 
niveau. 

Samtidig indeholder den investeringsplan, der blev vedtaget i forbindelse med MJBR´s 
dannelse, alene køretøjer, og dermed ikke andre anlæg, herunder bygninger.

Efter rådgivning fra økonomiafdelingen i administrationskommunen kan en leasingløsning ikke 
anbefales, da den vil påvirke ejerkommunernes låneramme. Der anbefales fra 
økonomiafdelingen i stedet en éngangsbevilling, alternativt fordelt over en årrække, forudsat 
at likviditetssituationen muliggør det. 

Sidstnævnte er imidlertid ikke realistisk pga. det nuværende budgetbeløb til bygningsområdet, 
jf. ovenstående. Derfor foreslås en éngangsbevilling fra ejerkommunerne efter gældende 
fordelingsnøgle.

Prisen ved opførelse af egen hal skal ses i forhold til den anførte markedslejepris på 135.000 
kr. årligt. En lejeordning vil på 12 år koste det samme som en permanent løsning, der 
forventes at have en levetid på 30 år.

En permanent løsning vurderes fremadrettet at medføre sparede lønomkostninger på 70.000 
kr. årligt som følge af reduceret transport af varer til hidtidigt fjernlager. De sparede 
ressourcer kan i stedet anvendes til forbedret bygningsvedligehold.
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5 (Offentlig) Sikrings- og beskyttelsesrum

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2020-00217

Resume
Ansvaret for overholdelse af lovgivningen vedrørende beskyttelsesrum i Viborg og Silkeborg 
kommuner er overdraget til den fælles beredskabskommission for Midtjysk Brand & Redning. 
Lovgivningen giver mulighed for, at beskyttelses- og sikringsrum under nærmere angivne 
vilkår kan nedlægges, hvis der ansøges herom. Det foreslås, at Midtjysk Brand & Redning kan 
træffe administrativ afgørelse i sådanne sager af hensyn til en hurtig og smidig sagsbehandling 
for ansøger. Det vurderes, at behovet for beskyttelsesrum er dalende henset til den aktuelle 
sikkerhedspolitiske situation, og eftersom der ikke er krav om, at rummene til enhver tid skal 
være klargjorte, hvilket betyder, at de kun er relevante i en egentlig krigssituation med 
luftangreb.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at Midtjysk Brand & Redning bemyndiges til at træffe administrativ afgørelse i sager 
vedrørende lovgivningen om beskyttelsesrum

Beslutning

Godkendt med beslutning om, at der en gang årligt gives en status om, hvad der er sket på 
området i det forgangne år.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I Danmark er der jf. oplysninger fra Beredskabsstyrelsens (BRS) hjemmeside ca. 4.700.000 
pladser i beskyttelsesrum, som fordeler sig med ca. 950.000 pladser i offentlige 
beskyttelsesrum (betondækningsgrave) og ca. 3.750.000 pladser i private sikringsrum i 
kældre under offentlige og private bygninger.

Formålet med pladserne er jf. BRS at sikre befolkningen mod luftangreb. Rummene er 
konstrueret så robust at de er egnede til beskyttelsesformål, men de er ikke klargjorte, så de 
umiddelbart kan tages i brug i tilfælde af uvarslede hændelser.
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De skal kunne klargøres, når forsvarsministeren i en konkret situation beslutter det – og 
indenfor en tidsfrist, som samtidig fastsættes af ministeren. Det betyder, at beskyttelsesrum 
må betragtes som en rent krigsmæssig foranstaltning, der kun tager sigte på varslede 
hændelser.

Det er kommunerne, der står for opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige 
beskyttelsesrum. Lokalt er ansvaret overdraget til den fælles Beredskabskommission for 
Midtjysk Brand & Redning i forbindelse med selskabets dannelse, jf. samordningsaftalen for 
Midtjysk Brand & Redning. 

Den aktuelle sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning vurderes der ikke at være behov 
for at øge antallet af beskyttelsesrum på landsplan, jf. bl.a. det Nationale Risikobillede fra 
Beredskabsstyrelsen. Den seneste rapport vedrørende beskyttelsesrum er udarbejdet af 
Beredskabsstyrelsen i 2002, og det anføres heri, at tilvækst i antal pladser ikke er påkrævet, 
men at kommunalbestyrelserne efter lokale vurderinger kan vælge at udvide den lokale 
kapacitet ved nybyggeri. 

Midtjysk Brand & Redning er ikke i besiddelse af informationer om, at der er lokale forhold, der 
aktuelt, eller i en overskuelig fremtid tilsiger, at dette skulle blive relevant for Viborg og 
Silkeborg kommuner. 

Fra tid til anden modtager Midtjysk Brand & Redning forespørgsler eller anmodninger om 
mulighed for nedlæggelse af sikrings- eller beskyttelsesrum, eller mulighed for at blive 
undtaget for krav om opførelse af sikringsrum ved nybyggeri eller ombygning – bl.a. ældre 
krav fastsat i form af, at nærmere angivne arealer er tinglyst med krav om etablering af 
sikringsrum ved evt. fremtidigt byggeri. 

Reglerne for området er fastsat i Beskyttelsesrumsloven (LBK nr. 732 af 20/08/2003) samt i 
bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

Det indstilles, at Midtjysk Brand & Redning administrativt kan træffe afgørelse i disse sager i 
henhold til de gældende regler på området, og at ansøger således ikke skal afvente afgørelse i 
Beredskabskommissionen.

Det bemærkes, at antal henvendelser herom er begrænsede. Særligt vedrørende 
beskyttelsesrum (betondækningsgrave) bemærkes det desuden, at kapaciteten af pladser i 
disse er meget begrænsede i de to kommuner, og at de med den vedligeholdelsesmæssige 
stand de er i, næppe vil få stor praktisk anvendelse ved en eventuel hændelse.
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6 (Offentlig) Samarbejdsaftale og sagsbehandling af 
indsatstaktiske forhold

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2019-00482

Resume
Fra 1. januar er det ny bygningsreglement fuldt implementeret, hvilket har medført et 
paradigmeskifte i den brandtekniske byggesagsbehandling, herunder opgaven for MJBR i 
relation til byggesager. På mødet orienteres om status på området, herunder om ny 
samarbejdsaftale mellem Midtjysk Brand & Redning og byggesagsafdelingerne i Viborg og 
Silkeborg kommuner.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med virkning fra 1. januar 2020 er Bygningsreglement 2018 fuldt implementeret, herunder 
vejledning om redningsberedskabets indsatsmuligheder ifm. nybyggeri, tilbygninger, 
væsentlige ombygninger eller anvendelsesændringer.

Det er nu ikke længere kommunerne, der foretager den tekniske byggesagsbehandling ifm. 
brandmæssige forhold, men certificerede rådgivere der projekterer, godkender, dokumenterer 
samt sikrer, at redningsberedskabets indsatsmuligheder følger den nye vejledning.

Den ny vejledning er betydeligt mere omfattende og detaljeret end det tidligere regelgrundlag 
– og såfremt den følges kræver byggeriet ikke teknisk sagsbehandling i kommunen. Det 
forudsættes i disse sager, at redningsberedskabet kan håndtere en given indsats for så vidt 
angår materiel-, uddannelses-, taktik, og uddannelsesmæssige forhold. Disse sager benævnes 
indsatstaktiske traditionelle.
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Byggerier der afviger fra vejledningen benævnes indsatstaktisk utraditionelle – og disse 
kræver kommunernes godkendelse. Utraditionelt byggeri kan medføre, at 
redningsberedskaberne skal indrette sig særligt herefter i form af såkaldte operative bindinger 
på mandskab, materiel, uddannelse, arbejdsmiljø m.m. i hele bygningens levetid.

Der er tale om et omfattende paradigmeskifte, som stiller nye krav til samarbejde og 
koordinering med bygningsmyndighederne i hhv. Viborg og Silkeborg kommuner og Midtjysk 
Brand & Redning.

Der er på den baggrund indgået en fælles samarbejdsaftale med de tre parter primo 2020 og 
senest revideret i maj måned 2020. Aftalen har til formål at sikre en klar ansvarsfordeling 
mellem parterne samt sikre en effektiv og fleksibel sagsgang – såvel internt som i forhold til 
bygherrer.

Afdelingsleder Lasse Clemensen vil orientere om status på samarbejdsaftalen og om de 
hidtidige erfaringer med den ændrede sagsbehandling. Der vil blive taget udgangspunkt i 
konkrete byggesager, som bl.a. belyser de operative bindinger, herunder sager, hvor det i tæt 
dialog med byggesagsbehandler, bygherre (eller dennes rådgiver) har været muligt at 
konvertere utraditionelt byggeri til traditionelt for at overholde bygningsreglementet og 
dermed undgå operative bindinger.

Bilag
1 (Bilag pkt. 6 - Samarbejdsaftale MJBR og BYG - 8491089)
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7 (Offentlig) Forhåndsorientering om gennemførelse af 
brandsyn fra 1. januar 2021

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2020-00220

Resume
Fra 1. januar 2021 træder ny lovgivning i kraft vedrørende gennemførelse af brandsyn, hvilket 
vil påvirke Midtjysk Brand & Redning udførelse af opgaven i forhold til forberedelse, 
gennemførelse og opfølgning. På mødet gives en foreløbig orientering om den ny regulering og 
de umiddelbart forventede konsekvenser, herunder plan for estimering af øget 
ressourceforbrug.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Fra 1. januar 2021 indføres et nyt lovgrundlag for gennemførelse af brandsyn, som er en af de 
mest kendte opgaver Midtjysk Brand & Redning løser inden for det forebyggende område. 
Midtjysk Brand & Redning gennemfører årligt ca. 1.050 brandsyn på bl.a. hoteller, plejecenter, 
forsamlingslokaler, skoler og daginstitutioner, butikker, tankstationer m.v.

Hidtil - og frem til udgangen af 2020 - er brandsyn gennemført efter samme regler uanset 
hvilken bygningstype der er tale om. Fra 1. januar 2021 ændres brandsynsbekendtgørelsen, 
således at påbud fremover skal ske med hjemmel i byggeloven.

Ændringen medfører en større kompleksitet i opgaven, idet brandsyn fremover skal ske med 
udgangspunkt i en lang række nye vejledninger. Samtidig stiller Bygningsreglement 2018 krav 
om, at der udarbejdes en Drift, Kontrol og Vedligeholdelsesplan af en certificeret rådgiver. 
Planerne giver mulighed for at lave supplerende sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til brand i 
en bygning – men giver også mulighed for at slække på forholdene.
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Gennemførelsen af brandsyn efter de nye og detaljerede vejledninger sammenholdt med bl.a. 
indførelse af DKV-planer vil fremadrettet medføre en væsentlig anden tilgang til gennemførelse 
af brandsyn, idet der stilles større krav til såvel forberedelse, gennemførelse samt opfølgning. 
Samlet set forventes ændringerne at kunne medføre et ressourcemæssigt merforbrug i 
Myndighed & Forebyggelse.

Der er igangsat et analysearbejde for at vurdere konsekvenserne af ny regelgrundlag for den 
fremadrettede brandsynsvirksomhed. Vurderingen forventes præsenteret 
Beredskabskommissionens møde i september 2020. 

Nærmere orientering om sagen foretages af Afdelingsleder Lasse Clemensen på mødet.
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8 (Offentlig) Orientering om Covid-19-situationen i relation 
til Brand & Redning

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2020-00221

Resume
Der orienteres om Covid-19 situationen i relation til Midtjysk Brand & Rednings virksomhed, 
herunder om rolle og opgaver i forbindelse med de nedsatte krisestabe i Viborg og Silkeborg 
kommuner.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning har siden ultimo februar indgået i krisestabene i Viborg og Silkeborg 
kommune og har særligt i opstartsfasen varetaget en koordinerende og rådgivende opgave. 
Arbejdet pågår fortsat – men nu i reduceret omfang. Der er aktuelt iværksat/ved at blive 
iværksat evaluering af den hidtidige indsats. MJBR indgår i opgaven og understøtter med 
evalueringsmetode og værktøjer.

For Midtjysk Brand & Rednings eget vedkommende har Covid-19 haft betydelig effekt på det 
daglige arbejde – ligesom i det resterende samfund. Der gives en orientering om de 
væsentligste forhold, der har været påvirket, herunder midlertidig suspendering af brandsyn, 
aflysning af kursusvirksomhed, reduceret værkstedsaktivitet, udsættelse af ansættelser og 
uddannelse, diverse serviceopgaver m.v.  
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9 (Offentlig) Status på trivselsundersøgelse 

Sagsbehandler: DRR008

SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om status på 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 iværksatte informationstiltag m.m.
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10 (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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11 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: DRR0008

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
 Orientering om idrifttagning af ny hygiejnevogn samt rednings- og miljøvogn
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12 (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.



Side 20



Side 21


	1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
	2 (Offentlig) Godkendelse af budget 2021 samt overslagsår
	3 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 31.03.2020
	4 (Offentlig) Stillingtagen til opførelse af kold lagerhal ved brandstrationen i Silkeborg
	5 (Offentlig) Sikrings- og beskyttelsesrum
	6 (Offentlig) Samarbejdsaftale og sagsbehandling af indsatstaktiske forhold
	7 (Offentlig) Forhåndsorientering om gennemførelse af brandsyn fra 1. januar 2021
	8 (Offentlig) Orientering om Covid-19-situationen i relation til Brand & Redning
	9 (Offentlig) Status på trivselsundersøgelse
	10 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet
	11 (Offentlig) Til orientering
	12 (Offentlig) Underskriftsside

