
Beredskabskommissionen
Beslutningsprotokol
12-09-2017 10:00
Silkeborg Brandstation, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Afbud fra:

Steen Vindum



Side 2

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..........................................................................3

2 (Offentlig) Godkendelse af fælles Politik og Plan for Fortsat Drift 2018-2021 for 
Viborg og Silkeborg kommuner...................................................................................4

3 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.06.2017...............................................................6

4 (Offentlig) Orientering om og fremvisning af HSE (Hurtig SlukningsEnhed) ................7

5 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet...............................8

6 (Offentlig) Til orientering .............................................................................................9

7 (Offentlig) Underskriftsside........................................................................................10



Side 3

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt

Ej til stede
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af fælles Politik og Plan for 
Fortsat Drift 2018-2021 for Viborg og Silkeborg kommuner

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2017-00318

Resume
Der skal i 2017 foretages revision af Planerne for Fortsat Drift (beredskabsplaner) i Viborg og 
Silkeborg kommuner. 

Udkast til en fælles politik og plan fremsendes til Beredskabskommissionens godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at Politik og Plan for Fortsat Drift godkendes og videresendes 
til de to ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev godt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Viborg og Silkeborg kommuners Planer for Fortsat Drift (også kaldet beredskabsplaner) skal 
revideres og godkendes af de to kommuners kommunalbestyrelser mindst én gang hvert 
fjerde år. Aktuelt i 2017 med efterfølgende gyldighed for perioden 2018-2021.

Som følge af etableringen af Midtjysk Brand & Redning per 1. januar 2016 samt nedsættelsen 
af én fælles beredskabskommission, er det besluttet, at Midtjysk Brand & Redning udarbejder 
en fælles Politik for Fortsat Drift samt en Fælles Plan for Fortsat Drift for Viborg og Silkeborg 
kommuner med henblik på vedtagelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Midtjysk Brand & Redning har udarbejdet udkast til Politik og Plan for Fortsat Drift. Udkastene 
behandles af de to kommuners direktioner på deres respektive direktionsmøder den 7. 
september. Direktionernes beslutning forelægges Beredskabskommissionen.

Direktionerne fremsender efterfølgende politik og plan til kommunernes HovedMED-
organisationer.
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På mødet vil Chefkonsulent Mads Bjerre Nielsen gennemgå udkastene og redegøre for de 
væsentligste ændringer i forhold til nuværende planer. 
Såfremt Beredskabskommissionen godkender de foreliggende udkast, fremsendes de 
efterfølgende til kommentering i Beredskabsstyrelsen.

Herefter fremsendes de til behandling i de to kommuners Økonomi- og Erhvervsudvalg og 
kommunalbestyrelser i oktober måned.

Bilag
1 (Politik for Fortsat Drift Viborg og Silkeborg kommuner - 6607920)
2 (Plan for Fortsat Drift Viborg og Silkeborg kommuner - 6607924)
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3 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.06.2017

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 30. juni 2017.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 30. juni 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 30.06.2017 - 6607522)
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4 (Offentlig) Orientering om og fremvisning af HSE (Hurtig 
SlukningsEnhed)

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2017-00427

Resume
Orientering om og fremvisning af HSE (Hurtig SlukningsEnhed).

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I henhold til investeringsplan for Midtjysk Brand & Redning er der nu anskaffet den første af to 
HSE´er (såkaldte Hurtige SlukningsEnheder).

Efter endelig klargøring og uddannelse af mandskab sættes den i drift i den nærmeste fremtid. 

På mødet vil der blive givet en nærmere orientering om køretøjets fremtidige anvendelse samt 
om dets muligheder og begrænsninger.
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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, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede
Steen Vindum

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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6 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

- Orientering om brand på Impala 10. august 2017.
- Anskaffelse af brugt stigevogn som erstatning for lift på station Silkeborg.
- Slukningsgrænser – orientering om indførelse af princip om afsendelse af nærmeste 

relevante enhed.
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7 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

Skriv beslutning truffet på mødet

Ej til stede
Steen Vindum

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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