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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2019.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2019 i henhold til medfølgende bilag. Der 
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR 30. september 2019 - 8139487)
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3 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2020

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00678

Resume
Der er udarbejdet takstblad for 2020 med henblik på godkendelse af 
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at takstblad for 2020 godkendes

Beslutning

Takstbladet blev godkendt.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet takstblad for 2020. De indeholdte takster er i forhold til takstbladet for det 
foregående år alene fremskrevet med udviklingen i netteprisindekset pr. 1. oktober 2019 samt 
med realiserede og varslede leverandørprisstigninger.

Bilag
1 (Takstblad 2020 - 8139811)



Side 6

4 (Offentlig) Godkendelse af strategiudkast for Midtjysk 
Brand & Redning

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00481

Resume
Strategi for Midtjysk Brand & Redning fremlægges til godkendelse i Beredskabskommissionen. 
Sagen har været behandlet på kommissionens møde den 24. september samt på møder i MED-
udvalget for Midtjysk Brand & Redning henholdsvis den 16. september og den 2. december
2019.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at udkast til strategi for Midtjysk Brand & redning godkendes

Beslutning

Strategiudkastet blev godkendt.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med henblik på at sikre, at der for ejerkommuner, ansatte, borgere og virksomheder, er størst 
mulig indsigt i retning og mål for Midtjysk Brand & Rednings virke, er der udarbejdet udkast til 
strategi, som ønskes drøftet i Beredskabskommissionen forinden videre behandling og 
godkendelse.

Strategiudkastet rammesætter indledningsvist strategien i forhold til Midtjysk Brand & 
Rednings Vision, Mission og Værdier; i forhold til Midtjysk Brand & Rednings primær- og 
sekundæropgave samt i forhold til ejerkommunernes udviklingsstrategier.

Strategiudkastet beskriver dernæst på baggrund af en intern analyse tre overordnede og 
strategiske mål, der skal prioriteres på den korte såvel som på den lange bane (2019-2021 
hhv. 2022-2026). De overordnede mål er efterfølgende omsat til en række taktiske mål fordelt 
på de enkelte funktionsområder i Midtjysk Brand & Redning. 
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Målene er meget konkrete og målbare, og har til formål at give alle medarbejdere indsigt i, 
hvorledes alle funktionsområder og personalegrupper spiller en væsentlig rolle i opfyldelsen af 
Midtjysk Brand & Rednings overordnede strategiske mål.

Strategiudkastet har været drøftet på møde i MED-udvalget 16. september og 2. december 
2019 og fremlægges nu til godkendelse i Beredskabskommissionen jf. tidligere drøftelse herom 
på kommissionens møde 24. september 2019.

Bilag
1 (Strategi MJBR_ - 8143399)
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5 (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
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsdirektøren vil orientere om aktuel status for iværksatte initiativer i relation til 
trivselsundersøgelse 2018.
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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
Ulrik Wilbek (V).

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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7 (Offentlig) Fastlæggelse af møder i 2020

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2017-00624

Resume
Der skal fastlægges mindst 4 møder i Beredskabskommissionen i 2020.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at forslag til mødetidspunkter godkendes

Beslutning

Mødetidspunkterne blev godkendt.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

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, mandag den 2. marts kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg
 Uge 24, mandag den 8. juni kl. 11.00-13.00, brandstationen Viborg
 Uge 37, mandag den 7. september kl. 11.00-13.00, brandstationen Silkeborg
 Uge 50, tirsdag den 8. december kl. 10.00-13.00
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8 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Større hændelser siden sidst
 Beredskabets indsats ifm. forhøjet vandstand langs Gudenåen
 Personalesituation i Myndighed og Forebyggelse
 Status på samarbejdsaftaler med de to kommuners byggeafdelinger og Midtjysk Brand 

& Redning
 Indgåelse af aftaler på skorstensfejerområdet
 Aktuelle tiltag i relation til rekruttering af deltidsbrandfolk
 Status på Robusthedsanalyse
 Forventeligt tematilsyn fra Arbejdstilsynet om procedurer vedr. sod, røg m.m.



Side 12

9 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

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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