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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Økonomiopfølgning pr. 30. september 2022

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

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 pr. 30. september 2022 i henhold til medfølgende bilag. Der 
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR 2022 30. september 2022 - 9917982)
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3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for kold hal

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2020-00078

Resume
Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende opførelse af kold hal ved brandstationen i 
Silkeborg. 

Indstilling
Beredskabskommissionen indstiller til Beredskabskommissionen,

 at anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 0,1 mio. kr. og videresendes til 
de to ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning

Anlægsregnskabet godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelserne i Silkeborg og Viborg kommuner gav på deres respektive møder hhv. 
24. august 2020 og 2. september 2020 en samlet anlægsbevilling på 1,612 mio. kr. til 
opførelse af en kold hal ved brandstationen i Silkeborg som permanent lagerkapacitet til 
opbevaring af dæk. Efter ejerfordelingen i samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning og 
baseret på indbyggertallene pr. 1.1.2020 bevilligede Viborg Kommune 812.000 kr. og 
Silkeborg Kommune 800.000 kr.

Arbejdet blev igangsat i 2020 men først færdiggjort i juli måned 2022 efter forudgående 
standsningsmeddelelse pga. placering i strid med byggefelter i lokalplan. Dispensation blev 
efterfølgende meddelt af Plan- og Vejudvalget 1. marts 2021 hvorefter opførelsen kunne 
genoptages. Forsinkelsen i byggeriet medførte en samlet merudgift på 97 t.kr. hovedsageligt 
som følge af prisstigninger på byggematerialer. 

Økonomi
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Regnskabet for opførelse af kold hal ser ud som følger:

Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse

Opførelse af kold 
hal

1,6 mio. kr. 0,1 mio. kr.

Der er et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til den tildelte bevilling. Beløbet afholdes 
af Midtjysk Brand & Rednings driftsmidler.
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4 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2023

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2022-00506

Resume
Der er udarbejdet takstblad for 2023 med henblik på godkendelse af 
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at takstblad for 2023 godkendes
   

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet takstblad for 2023. Som besluttet på kommissionens møde 6. september 
2022 er det foreliggende takstblad forenklet, så det alene omfatter enkelte, men centrale 
takster, der finder anvendelse på en flerhed af selskabets ydelser, herunder takster for 
mandskabstimer, blinde alarmer, tilslutningsafgifter og årlige afgifter på ABA-alarmer, tekniske 
alarmer m.v. De anførte takster er fremskrevet med udviklingen i nettoprisindekset per 1. 
oktober 2022. 

Øvrige varer og tjenesteydelser anføres ikke særskilt men afregnes til indkøbspris med et 
tillæg på 25% til dækning af lageromkostninger, varehåndtering og administration. 

Forenklingen i takstbladet indebærer, at varer og tjenesteydelser fremover mere dynamisk kan 
følge den generelle prisudvikling i samfundet. 

De seneste år er den interne timepris for Viborg Kommune fremskrevet ekstraordinært efter 
beslutning i Beredskabskommissionen 8. december 2020 for at harmonisere timeprisen i de to 
ejerkommuner. Denne harmonisering er i indeværende år tilendebragt og der er fra 2023 
samme pris i begge kommuner.    
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Bilag
1 (Forslag til takstblad 2023 - 9921852)
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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 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 kort orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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6 (Offentlig) Fastlæggelse af møder i 2023

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2017-00624

Resume
Der skal fastlægges 4 møder i Beredskabskommissionen i 2023.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at forslag til mødetidspunkter godkendes

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

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, onsdag den 8. marts kl. 14.30-16.00, brandstationen Viborg
 Uge 23, onsdag den 7. juni kl. 9.00-10.30, brandstationen Silkeborg 
 Uge 37, tirsdag den 12. september kl. 8.30-10.00, brandstationen Viborg
 Uge 49, tirsdag den 5. december kl. 14.00-15.30, brandstationen Silkeborg
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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
 Orientering om leverandørsituation på vagtcentralområdet
 Status på mangel på deltidsbrandfolk
 Energiforsyningssituationen
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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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