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Side 2

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.

Side 3

2 (Offentlig) Årlig dialog med medarbejderrepræsentanter
fra MED-udvalget i Midtjysk Brand & Redning
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00620

Resume
Medarbejderrepræsentanter der repræsenterer MED-udvalget i Midtjysk Brand & Redning
inviteres til en årlig dialogdrøftelse med Beredskabskommissionen på juni-mødet med henblik
på orientering om relevante forhold.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at der orienteres om relevante forhold med henblik på
drøftelse.

Beslutning
Der blev orienteret om bl.a. følgende forhold:



Ønske om medarbejderrepræsentation i Beredskabskommissionen
Erfaringer ifm. indførelse af HSE (Hurtig SlukningsEnhed) i Midtjysk Brand & Redning.

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. Beredskabskommissionen overvejer ønske
om medarbejderrepræsentation.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På Beredskabskommissionens møde den 8. juni 2017 blev der givet en orientering om den
daværende aktuelle status for sammenlægning med deltagelse af medarbejderrepræsentanter
for FOA fra stationerne i Viborg og Silkeborg.
Det blev aftalt, at repræsentanter fra MED-udvalget i Midtjysk Brand & Redning fremover
inviteres til en årlig dialogdrøftelse med Beredskabskommissionen på juni-mødet med henblik
på orientering om relevante forhold.

Side 4

Side 5

3 (Offentlig) Ændret ordning vedrørende højderedning
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2018-00326

Resume
Midtjysk Brand & Redning råder over et ikke-lovpligtigt højderedningsberedskab, hvor særligt
uddannede brandfolk kan udføre redningsopgaver i højder, der overstiger 30 meter, ved brug
af reb. Da det pågældende beredskab stort set ikke anvendes til konkrete indsatser, ønskes
der etableret en anden ordning på området med hjælp fra Beredskabsstyrelsen. De ressourcer
der er anvendt på området, vil i stedet blive anvendt til forbedret indsats ved overfladeredning
på søer og vandløb.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at Midtjysk Brand & Redning bemyndiges til at indgå aftale
med Beredskabsstyrelsen om bistand til højderedningsopgaver over 30 meter.

Beslutning
Midtjysk Brand & Redning bemyndiges til at indgå aftale om med Beredskabsstyrelsen om
bistand til højderedningopgaver over 30 meter (rebredning).
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning råder over et ikke-lovpligtigt højderedningsberedskab placeret på
brandstationen i Silkeborg, hvor særligt uddannede brandfolk kan udføre redningsopgaver i
højder, der overstiger 30 meter ved brug af reb. Op til 32 meter løses opgaver i højden ved
brug af håndstiger og drejestiger.
Det bemærkes, at den ønskede ændring ikke har konsekvenser i forhold til personredning fra
høje bygninger, da redning herfra foretages ved hjælp af via trappeskakter m.v.
I de sidste 10 år har der ikke været løst opgaver med personredning ved brug af rebredning.
Samtidig er opretholdelsen af beredskabet forbundet med væsentlige omkostninger, da der
kræves løbende uddannelse, øvelsesaktiviteter, nyindkøb samt vedligehold af materiel.
På grund af den lave anvendelsesgrad ønsker Midtjysk Brand & Redning – ligesom mange
andre beredskaber – at indgå en vederlagsfri aftale med Beredskabsstyrelsen i Herning om
løsning af opgaven, da styrelsen råder over et tilsvarende beredskab.
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De hidtil anvendte ressourcer på området vil i stedet blive anvendt til en opkvalificering af det
nuværende beredskab til personredning på søer og i vandløb – såkaldt overfladeredning.
Søerne og vandløbene i såvel Silkeborg som Viborg kommuner danner rammen om mange
rekreative aktiviteter, som også indebærer fare for drukneulykker. I de seneste 10 år har
beredskaberne i Silkeborg og Viborg kommuner reddet 10 personer ved overfladeredning.
En styrkelse af dette område indebærer en mere hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer,
styrkelse af relevante kompetencer samt forbedrede indsatsmuligheder i den enkelte situation.
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4 (Offentlig) Godkendelse af budget 2019 samt overslagsår
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2019 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen
udgøres grundlæggende af 165 kr. i 2016-priser per indbygger i de to ejerkommuner (med
indeksregulering: 175 kr. per indbygger i 2019) samt af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at budget 2019 godkendes, og videresendes til de to
ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning
Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse med tilføjelse
om, at der for overslagsårene indarbejdes 1% årlig reduktion i budgetrammen (165 kr. per
indbygger i 2016-priser) med henblik på løbende effektivisering.
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.

Bilag
1 (Budgetforslag 2019 - 7134348)
2 (Investeringsplan 2017 - 2026 - 6414037)
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5 (Offentlig) Budgetopfølgning per 31.03.2018
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 31. marts 2018.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, 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 2018 i henhold til medfølgende bilag. Der
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR ultimo marts 2018 - 7134367)
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6 (Offentlig) Status på rekruttering og fastholdelse af
brandfolk
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om status på rekruttering og fastholdelse af brandfolk.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen drøftet og taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Som orienteret om på tidligere møder udgør rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk en
fortsat udfordring – såvel på landsplan som i Viborg og Silkeborg kommuner.
Der har været igangsat flere aktiviteter med henblik på at styrke rekrutteringen og øge
fastholdelsen på de stationer, hvor bemandingen er under det ønskede niveau. Den aktuelle
status er imidlertid, at der fortsat mangler deltidsbrandfolk, og at mandskabsniveauet på
enkelte stationer er under det lavest acceptable niveau.
Beredskabsdirektøren vil uddybe den aktuelle situation på mødet samt redegøre for allerede
afholdte samt igangværende tiltag på området.
Ligeledes vil der blive redegjort for konkrete forholdsregler, der er sat i værk i forhold til de
områder, som betjenes af brandstationer der aktuelt er underbemandede.
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7 (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

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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8 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00332

Resume
Diverse orienteringspunkter til Beredskabskommissionen

Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

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
Retningslinier for orientering af administrativ og politisk ledelse ved særlige hændelser
Sag om landsdækkende initiativer til hurtigere oprydning efter færdsuheld på
hovedtrafikårer
Udstedt afbrændingsforbud per 5. juni 2018
Status på koncept vedrørende håndtering af masseskader
Orientering om stigende belastningsniveau i Myndighed & Forebyggelse
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9 (Offentlig) Ændring af mødedato for
beredskabskommissionen i 2018
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00624

Resume
Der er kommet afbud fra formand og næstformand til beredskabskommissionens møde den
13. september 2018 og ny mødedato skal fastlægges.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at mødet flyttes.

Beslutning
Mødet flyttes til 25. september 2018 kl. 9–11 med afholdelse på brandstationen i Silkeborg.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er kommet afbud fra formand og næstformand til beredskabskommissionens møde den
13. september på grund af borgmestermøde i KL.
Alternativ mødedato foreslås på mødet.

Side 13

10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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