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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: R0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019. 

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

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

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR 30. juni 2019 - 7973339)
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3 (Offentlig) Drøftelse af strategiudkast Midtjysk Brand & 
Redning

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00481

Resume
På Beredskabskommissionens møde 3. juni 2019 orienterede beredskabsdirektøren om, at der 
bl.a. som led i handlingsplan vedr. Trivselsundersøgelse 2018 er iværksat proces for 
udarbejdelse af Strategi for Midtjysk Brand og Redning. Udkast foreligger nu til drøftelse inden 
videre behandling. 

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at udkast til strategi for Midtjysk Brand & Redning drøftes

Beslutning

Sagen drøftet. Det foreliggende strategiudkast færdiggøres og fremlægges til endelig 
godkendelse på Beredskabskommissionens møde i december 2019.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

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 
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hhv. 2022-2026). De overordnede mål er efterfølgende omsat til en række taktiske mål fordelt 
på de enkelte funktionsområder i Midtjysk Brand & Redning. 

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 drøftes på møde i MED-udvalget 16. september og ønskes nu drøftet i 
Beredskabskommissionen forinden videre behandling og fremlæggelse til godkendelse på 
kommissionens møde i december måned 2019.  

Bilag
1 (Strategiudkast Midtjysk Brand Redning - 7973542)
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4 (Offentlig) Orientering om Operative bindinger

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00482

Resume
Med det ny bygningsreglement BR18, som bl.a. indeholder en certificeringsordning for den 
brandtekniske byggesagsbehandling, skal beredskaberne tilpasse sig en ny praksis. Der 
orienteres om de væsentligste ændringer og forventede konsekvenser heraf samt om 
relevante og påtænkte tiltag.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Med det ny bygningsreglement BR18 er der bl.a. indført en certificeringsordning, som i 
fremtiden gør det muligt for bygherrer at vælge en privat virksomhed til at godkende 
brandsikkerheden i såkaldt ”indsatstaktisk traditionelt byggeri”. Ansvaret lå tidligere hos 
kommunen, som rådførte sig med det lokale beredskab.

Ændringen indebærer en risiko for, at den tidligere dialog, der var mellem kommune og 
beredskab ikke videreføres, når ansvaret forankres hos private brandrådgivere. 

Konsekvenserne kan være, at beredskaberne ikke i tide får kendskab til særlige 
bygningsforhold, og dermed ikke på forhånd kan tage højde for disse i forbindelse med 
eksempelvis uddannelse af mandskab og anskaffelse af relevant materiel. 

I værste fald indebærer det en risiko for, at beredskabet først bliver bekendt med særlige 
forhold ved en eventuel brand, hvilket potentielt kan forringe beredskabets muligheder for at 
begrænse og afhjælpe skader på personer og ejendom.
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Midtjysk Brand & Redning vil tilstræbe at begrænse de negative konsekvenser ved indgåelse af 
aftaler med de to ejerkommuners bygningsmyndigheder om sikring af fortsat 
informationsudveksling.

Afdelingsleder Lasse Clemensen fra Myndighed & Forebyggelse vil orientere nærmere om de 
nærmere problemstillinger og de påtænkte tiltag.
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5 (Offentlig) Godkendelse af vilkår og procedure for frit 
valg af skorstensfejer

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2017-00134

Resume
I forbindelse med indførelse af frit skorstensfejervalg fastsatte Beredskabskommissionen på 
møde den 9. marts 2017 vilkår for det fri valg og traf beslutning om procedure ved skift af 
skorstensfejer. På baggrund af efterfølgende henvendelser og på baggrund af nylig dialog med 
KL og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er det vurderet nødvendigt at ændre disse vilkår og 
procedurer. Udkast til ændrede vilkår og procedurer fremlægges til godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at udkast til ændrede vilkår og procedurer godkendes

Beslutning

Ændrede vilkår og procedurer blev godkendt.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen fastsatte på møde den 9. marts 2017 vilkår for frit 
skorstensfejervalg samt traf beslutning om procedure ved skift af skorstensfejer.

I et antal konkrete sager og henvendelser fra borgere og skorstensfejere er der rejst 
spørgsmål vedrørende visse af de fastsatte vilkår.

Midtjysk Brand & Redning har efter samråd med juridisk team, Silkeborg Kommune, og efter 
samråd med en række andre kommuner, KL og Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen vurderet, at 
de hidtil gældende vilkår og procedurer bør tilrettes. 

Der er udarbejdet nyt udkast til vilkår og procedurer, som gennemgås på mødet af 
chefkonsulent Mads Bjerre Nielsen med henblik på drøftelse og godkendelse. 
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Bilag
1 (Valg af skorstensfejer i Viborg og Silkeborg kommuner - 6224451)
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6 (Fortrolig) Drøftelse af aftaler på skorstensfejerområdet
Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2017-00134
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7 (Offentlig) Orientering om status på 
trivselsundersøgelse

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om status på Trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen drøftes

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsdirektøren vil orientere om aktuel status for iværksatte initiativer i relation til 
Trivselsundersøgelse 2018, herunder iværksatte informationstiltag m.m. 
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8 (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
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Kredsleder Lone Gaisie vil give en orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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9 (Fortrolig) Orientering om evt. indgåelse af aftaler om 
udlejning af bygninger
Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2019-00483
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10 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Større hændelser siden sidste møde
 Eventuelle ændringer af samordningsaftale
 Ændring af slukningsgrænser
 Udrykningssammensætning
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11 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: R0008

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede
Jens Kaasgaard, Claus Nielsen og Niels Dueholm.

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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