Beredskabskommissionen
Beslutningsprotokol
20-09-2016 10:00
Viborg Brandstation, Industrivej 3, 8800 Viborg
Afbud fra:
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..........................................................................3
2 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.06.2016...............................................................4
3 (Offentlig) Orientering om udpegning af revisor ..........................................................5
4 (Offentlig) Orientering om personaleforhold ................................................................6
5 (Offentlig) Godkendelse af salg af areal ved Karup Brandstation .................................7
6 (Offentlig) Godkendelse af midlertidig videreførelse af gebyrer vedr. ABA-anlæg........9
7 (Offentlig) Orientering om ændringer i beredskabslovgivningen per 1. juli 2016.......11
8 (Offentlig) Orientering om kommissorium for analyse af vagtcentralstrukturen i DK.13
9 (Offentlig) Orientering om motorvejsberedskab.........................................................15
10 (Offentlig) Orientering fra Danske Beredskabers Årsmøde 2016..............................16
11 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet...........................17
12 (Offentlig) Til orientering .........................................................................................18
13 (Offentlig) Underskriftsside......................................................................................19

Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Dagsordenen godkendt
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning per 30.06.2016
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 30. juni 2016.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 30. juni 2016 i henhold til vedhæftede bilag.
Opfølgning viser et merforbrug på 1,2 % i forhold til korrigeret budget. Der foretages en
nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.
Sammenfattende forventes det at korrigeret budget for 2016 overholdes med budgetteret
merforbrug på 693 tkr.

Bilag
1 (Bilag - Budgetopfølgning MJBR 30062016 - 5674498)
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3 (Offentlig) Orientering om udpegning af revisor
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00344

Resume
Midtjysk Brand & Rednings regnskab skal i henhold til samordningsaftalen revideres af
sekretariatskommunens revision og der indgås på den baggrund aftale med BDO –
Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I henhold til § 12, stk. 2, i samordningsaftalen for Midtjysk Brand og Redning skal MJBR´s
regnskab revideres af sekretariatskommunens revision i overensstemmelse med reglerne for
kommunale fællesskaber og kommunernes styrelse.
BDO er revisionsselskab for Silkeborg Kommune og Midtjysk Brand og Redning vil derfor
snarest indgå aftale med BDO om revision af MJBR´s fremtidige regnskab.
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4 (Offentlig) Orientering om personaleforhold
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00345

Resume
Med baggrund i gennemført sammenlægning gives en kort orientering om aktuel
personalesituation og forestående aktiviteter.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
De væsentligste ændringer af arbejdsfunktioner, opgaveplaceringer m.v. er på nuværende
tidspunkt effektueret. Der gives på den baggrund en kort orientering om status omhandlende
bl.a.:
- Væsentlige forhold vedrørende omstillingsproces
- Til- og afgang af personale
- Fastholdelse og rekruttering af deltidsbrandfolk
- Etablering af MED-udvalg
- Forestående MED-uddannelse og udarbejdelse af fælles personalepolitik.
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5 (Offentlig) Godkendelse af salg af areal ved Karup
Brandstation
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00333

Side 7

Side 8

6 (Offentlig) Godkendelse af midlertidig videreførelse af
gebyrer vedr. ABA-anlæg
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00348

Resume
Fra 1. juli er reglerne for tilslutning til ABA-anlæg og udrykning til blinde alarmer til disse
ændret. Fremover skal kommunerne selv fastsætte gebyrniveau. Der lægges op til en
midlertidig videreførelse af gældende gebyrer indtil beregningsmodel for nye gebyrer
foreligger.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at gældende gebyrer for tilslutning til og overvågning af
lovpligtige brandtekniske installationer videreføres indtil udgangen af 2016. Endvidere, at
gebyr for udrykning til blinde alarmer til disse anlæg videreføres til udgangen af 2016.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med lov nr. 634 af 8. juni 2016 om ændring af beredskabsloven m.m. blev det besluttet, at det
fremover er kommunalbestyrelsen, der kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra
anlægsejeren til dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske
installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til
redningsberedskabet.
Det blev desuden besluttet, at det er kommunalbestyrelsen, der kan bestemme, at der skal
opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets
udrykning til blinde alarmer i forbindelse med disse anlæg.
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Endeligt, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de
faktiske omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til og
overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer.
De hidtidige gebyrer har været fastsat ved årlige bekendtgørelser fra Forsvarsministeriet og på
baggrund af kommunernes gennemsnitsomkostninger i forbindelse med udrykninger til blinde
alarmer.
Den skitserede ændring medfører et behov for et ensartet beregningsgrundlag for
fastsættelsen af fremtidige gebyrer på tværs af kommuner og de nye beredskabsenheder.
Et sådant arbejde er iværksat og det forventes, at nye gebyrtakster kan være klar til
fastlæggelse og ikrafttræden per 1. januar 2017.
Indtil da foreslås, at de nuværende gebyrsatser videreføres for den resterende del af 2016.
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7 (Offentlig) Orientering om ændringer i
beredskabslovgivningen per 1. juli 2016
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00349

Resume
Med virkning fra 1. juli 2016 trådte en række regelændringer i kraft på det brandforebyggende
område. Der gives en kort orientering om de væsentligste ændringer.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med virkning fra 1. juli 2016 trådte følgende ændringer i kraft :
- Ændring af tekniske forskrifter for gasser
- Højlagre og lignende lagerbygninger
- Driftsmæssige krav til forsamlingstelte, salgsområder og campingområder
- Ny brandsynsbekendtgørelse
I forhold til højlagre og lignende bygninger indebærer ændringerne, at de brandmæssige
forhold vedrørende disse bygningstyper i fremtiden alene reguleres i byggelovgivningen – og
ikke længere i bredskabslovgivningen.
Også forsamlingstelte, salgsområder og campingområder skal nu alene behandles efter
byggelovgivningen. Brandsyn skal dog stadig foretages efter beredskabslovgivningen.
Leder af Myndighed og Forebyggelse Lars Erik Møller Leth giver en nærmere orientering om
ovenstående og konsekvenserne heraf.
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Bilag
1 (Bilag - Meddelelse 18 - Beredskabsstyrelsen - Orientering om gennemførelse af brandsyn 5674552)
2 (Bilag - Nyhedsbrev Beredskabsstyrelsen juli 2016 - 5674549)
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8 (Offentlig) Orientering om kommissorium for analyse af
vagtcentralstrukturen i DK
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00341

Resume
Der er udarbejdet kommissorium for analyse af vagtcentralstrukturen i DK med henblik på at
undersøge mulighederne for effektivisering og sammenlægning på området. Der orienteres
nærmere om kommissoriets indhold og for foreløbig stillingtagen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at sagen drøftes.

Beslutning
Orienteringen drøftet og taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Med kommissorium af 30. juni 2016 igangsættes analyse af mulighederne for at effektivisere
og eventuelt foretage sammenlægninger på vagtcentralområdet.
Der ønskes opnået en effektiv struktur, der kan understøtte fri disponering, bidrage til at skabe
fuldstændigt overblik over det samlede beredskabs ressourcer i relation til regeringens
krisestyringsorganisation.
Der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe med repræsentanter fra Forsvarsministeriet,
Beredskabsstyrelsen, KL m.fl. i relevant omfang.
Kommissoriet forholder sig ikke til den opgaveportefølje, der løses i en række vagtcentraler i
dag, herunder vagtcentralen i Midtjysk Brand & Redning, hvor hovedparten af opgaverne er
opgaveløsning for andre kommunale enheder, der drager fordel af døgnbemanding og
vagtcentralekspertise.
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For MJBR´s vedkommende vil en centralisering uden for eget område medføre, at der fortsat
skal afholdes omkostninger til videreførelse af vagtcentralens serviceopgaver, men at der
derudover skal betales til en central vagtcentral for så vidt angår brand- og
redningsopgaverne.
Kommissoriet forholder sig heller ikke til de fordele der knytter sig til en fortsat decentral
struktur, herunder kendskab til lokale forhold, som har væsentlig betydning i de dagligdags
opgaver, som udgør den dominerende del af beredskabets akutopgaver.
Analysen forventes afsluttet inden udgangen af december 2016.
Af hensyn til områdets betydning for Midtjysk Brand & Redning og Silkeborg og Viborg
kommuner ønskes sagen drøftet med henblik på en foreløbig stillingtagen.

Bilag
1 (Bilag - Vagtcentralkommissorium - 5674522)
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9 (Offentlig) Orientering om motorvejsberedskab
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00346

Resume
Orientering om forberedende tiltag og planlægning i forbindelse med indvielse og efterfølgende
drift af motorvejsstrækning fra Låsby til Funder.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med indvielse og drift af den ny motorvejsstrækning fra Låsby til Funder har
Midtjysk Brand og Redning gennem lang tid været involveret i udarbejdelsen af den
sikkerhedsmæssige del af strækningen, herunder ikke mindst i relation til den 300 meter lange
tunneldel.
På mødet gives en orientering om etablerede tiltag i forhold til såvel indvielsen som den
efterfølgende drift, herunder:
- Risikoscenarier og Beredskabsplaner
- Tilkørselsforhold
- Brandsikringsanlæg
- Overvågning hos Midtjysk Brand & Redning
- Brandpanel til styring af lys og ventilation
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10 (Offentlig) Orientering fra Danske Beredskabers
Årsmøde 2016
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00340

Resume
Der blev afholdt Årsmøde i Danske Beredskaber i Vejle fra 24.-26. august 2016. Der orienteres
om de væsentligste emner, der blev drøftet på mødet.

Indstilling
Beredskabsdiretøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der blev afholdt Årsmøde i Danske Beredskaber i Vejle fra 24. – 26. august 2016. Der blev
afholdt mere end 40 foredrag/paneldebatter henover de 3 dage.
Der gives en kort orientering om de væsentligste emner, der blev drøftet, herunder om den
videre proces for disse. Blandt emnerne var bl.a.:
- Behovet for en national forebyggelsesstrategi
- Er det danske beredskab dimensioneret tilstrækkeligt i forhold til håndtering af klimaog ikke mindst terrorhændelser.

Bilag
1 (Bilag - Danske Beredskaber - Et forberedt beredskab - 5674542)
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11 (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 taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

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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12 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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13 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den
med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE
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