
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. 

Beslutning:  

Godkendt 

Ej til stede: 

- 

2) Status for sammenlægning i Midtjysk Brand og Redning 

Beredskabschefen vil give en orientering om status for sammenlægnings-

processen, herunder  

- tidsplan for opstart af ny fælles vagtcentral i Silkeborg samt indførelse 

af døgnvagt i Silkeborg 

- status for forhandlinger vedrørende MED-aftale 

 

For så vidt angår MED-aftale foreligger der på nuværende tidspunkt et 

aftaleudkast, hvori det blandt andet fremgår, at ”Vi lægger stor vægt på en 

direkte og åben dialog mellem MED-udvalget og Beredskabskommissio-

nen”. 

 

Beslutningsprotokol 

 

 

Mødedato: 27-04-2016 

Mødetidspunkt: 16.30-18.30 

Mødested: Brandstationen Silkeborg,  

Kejlstrupvej 99 C 

Lokale U2 

 

Mødeleder: Torsten Nielsen  

Referent: Klaus Vibe Hebsgaard 

Mødedeltagere: Torsten Nielsen (borgmester Viborg)  

Steen Vindum (borgmester Silkeborg) 

Allan Clifford (byrådsmedlem) 

Lars Faarup (byrådsmedlem) 

Poul Dahl (byrådsmedlem) 

Anders Bertel (byrådsmedlem) 

Lone Gaisie (repræsentant for de frivillige) 

Jens Kaasgaard (politidirektør) 

Klaus Vibe Hebsgaard (beredskabschef) 

 

  

Fraværende: Ingen 

 

 

 

6. maj 2016 

Midtjysk Brand & Redning  

Kejlstrupvej 99C 

8600 Silkeborg 

Mail: mjbr@mjbr.dk  

www.midtjyskbrandogredning.dk 

 



Der lægges op til en drøftelse af sidstnævnte med henblik på fastlæggelse 

af en hensigtsmæssig og relevant dialogform mellem MED-udvalget og 

Beredskabskommissionen. 

 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager orientering om sammenlægning til 

efterretning samt drøfter MED-aftaletekst fsva. dialog mellem MED-

udvalg og Beredskabskommission. 

Beslutning:  

Orientering taget til efterretning. Kommissionen ønsker at MED-udvalget 

kommer med et forslag til, hvordan dialogformen mellem MED-udvalget og 

beredskabskommissionen kan foregå.  

Ej til stede: 

- 

3) Tegningsret i henhold til samordningsaftale 

Bestemmelserne i samordningsaftalen for Midtjysk Brand og Redning om 

Tegningsret er angivet i § 13 og har følgende ordlyd: 

 

Stk. 1. Fællesskabet tegnes af formanden eller næstformanden for den 

fælles beredskabskommission i forening med beredskabschefen eller af 

den samlede beredskabskommission. 

 

Stk. 2. Beredskabschefen kan dog indgå aftaler, der er en naturlig del af 

varetagelsen af den daglige ledelse. 

 

I en konkret situation har det vist sig, at beredskabschefen i forbindelse 

med indgåelse af leasingaftale vedrørende 2 mindre personbiler fra 

Kommuneleasing har modtaget besked om, at han ikke med den 

gældende formulering var bemyndiget til at indgå den ønskede 

leasingaftale, hvilket derfor nødvendiggjorde underskrift fra formanden for 

beredskabskommissionen. 

Formandens involvering i sådanne driftsmæssige dispositioner er ikke 

hensigtsmæssig og har ikke været intentionen med den affattede ordlyd.  

 

Det foreslås derfor, at beredskabschefens bemyndigelse præciseres jf. 

følgende ordlyd: 

 

Beredskabschefen for Midtjysk Brand og Redning kan i henhold til § 13, 

stk. 2 i samordningsaftalen for Midtjysk Brand og Redning, selvstændigt 

indgå købs- eller leasingaftaler om anskaffelse af materiel, køretøjer m.v., 

der er nødvendige for løsningen af de opgaver, der er anført i 

samordningsaftalens § 3, herunder men ikke begrænset til materiel og 

køretøjer opført i den til enhver tid gældende investeringsplan for Midtjysk 

Brand og Redning. 

 

Beredskabschefen skal orientere Beredskabskommissionen om konkrete 

dispositioner af ovenstående karakter – påtænkte eller gennemførte - på 

første mulige beredskabskommissionsmøde, såfremt enkeltstående 

dispositioner overstiger en værdi af 1.000.000 kr. 



 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen godkender præciserende tekst 

vedrørende beredskabschefens bemyndigelse til indgåelse af aftaler. 

Beslutning:  

Godkendt 

Ej til stede: 

- 

4) Udvidelse af aftale om brandslukning i Favrskov Kommune 

Silkeborg Brand og Redning henholdsvis Viborg Brandvæsen har de 

senere år haft en aftale med beredskabet i Favrskov Kommune om 

brandslukning i Hvorslev- og Vejerslevområdet. 

 

De hidtidige aftaler er i marts måned d.å. tilrettet i forhold til opgavens 

omfang samt pris og samlet i én aftale med ikrafttrædelse 31. august 2016.  

 

Beredskabschefen vil orientere nærmere om aftalen. 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning:  

Orienteringen taget til efterretning. Der var et ønske om, at lignende sager 

behandles som godkendelsessager. 

Ej til stede: 

- 

5) Orienteringsprocedure ved beredskabshændelser 

Ved hændelser omfattet af hhv. Silkeborg og Viborg kommuners 

beredskabsplaner gennemføres orientering og inddragelse af 

kommunernes administrative niveauer samt politisk niveau i henhold til 

procedurerne fastlagt i disse planer. 

I andre beredskabssituationer - som ikke medfører aktivering af 

beredskabsplaner - kan der fortsat være behov for orientering af relevante 

nøglepersoner i de respektive kommuner. 

Der er i den forbindelse udarbejdet notat, der beskriver, i hvilke situationer 

der kan forventes orientering til administrativt/politisk ledelsesniveau samt 

hvordan orientering kan forventes foretaget. 

Beredskabschefen vil orientere om notatets nærmere indhold. 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

Bilag: 

- Notat om orientering af politisk og administrativt niveau ved 

beredskabshændelser. 



Beslutning:  

Orienteringen taget til efterretning. 

Ej til stede: 

- 

6) Vederlagsfri assistance mellem beredskaber 

Blandt de nye kommunale beredskabsenheder har spørgsmålet om 

assistance på tværs af beredskabsenhederne været drøftet. 

 

Der er fra beredskabsenhederne et ønske om, at assistance kan ydes på 

tværs af beredskabsenhederne geografiske områder på vederlagsfri basis. 

Senest ydede flere beredskaber, herunder Midtjysk Brand og Redning, 

massiv assistance til Trekantsområdets Brandvæsen i forbindelse med den 

store oliebrand på Fredericia Havn 3. februar 2016. 

 

Ønsket om vederlagsfrit at kunne yde gensidig assistance understøtter 

ambitionen om en effektiv og hensigtsmæssig udnyttelse af de samlede 

nationale beredskabsressourcer.  

 

Der er foreløbigt blandt kredsen af beredskabsdirektører indgået en 

mundtlig aftale om, at der ikke opkræves betaling i situationer, hvor der 

ydes gensidig assistance. Aftalen vil på et senere tidspunkt blive udmøntet 

i en skriftlig aftale, der angiver de nærmere rammer og vilkår for ordningen.  

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen godkender Midtjysk Brand og Rednings 

deltagelse i vederlagsfri assistance på lige fod med de øvrige 

beredskabsenheder indtil videre samt bemyndiger beredskabschefen 

til at indgå i efterfølgende drøftelser om udarbejdelse af nærmere 

skriftlig aftale herom. 

Beslutning:  

Godkendt 

Ej til stede: 

- 

7) Forslag til lov om ændring af Beredskabsloven 

Forsvarsministeren har med L 167 af 31. marts 2016 fremsat lovforslag om 

ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse 

af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 

 

Lovforslaget lægger bl.a. op til ændringer for så vidt angår følgende 

forhold: 

 

- Beredskabskommissionens sammensætning 

- Krav om indsættelse af nærmeste udrykningsenhed uafhængigt af 

kommunegrænser 

- Den risikobaserede dimensionering, herunder tilknytningen til den 

kommunale beredskabsplan 



- Muligheden for at forsvarsministeren kan pålægge 

kommunalbestyrelsen at indsætte kommunalt redningsberedskab uden 

for eget udrykningsområde i tilfælde af større ulykker og katastrofer 

- Opkrævning af gebyr fra anlægsejere i relation til overvågning af 

brandtekniske installationer samt udrykning til blinde alarmer fra disse 

installationer 

- Ændring af brandsynsbestemmelse  

 

Beredskabschefen vil orientere nærmere om indholdet af de påtænkte 

ændringer, herunder om de mulige konsekvenser heraf. 

 

Beredskabschefen vil i samme forbindelse orientere om tilbagerulninger af 

besparelser på det statslige redningsberedskab som meddelt i 

stemmeaftale af 17. marts 2016.. 

 

Det indstilles: 

At beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

- Lovforslag nr. 167 af 31. marts 2016 

- Stemmeaftale af 17. marts 2016 om udmøntningen af besparelserne i 

redningsberedskabet 

Beslutning:  

Orienteringen taget til efterretning. 

Ej til stede: 

- 

8) Orienteringspunkter 

Orientering om diverse meddelelser til beredskabskommissionen, 

herunder: 

 

- Ulykke med tankvogn 3. april 2016 

- Aftale med Brand og Redning MidtVest om vagtcentralydelser 

- Deltagelse i studietur til Bruxelles vedrørende lockdown i november 

2015 

 

Det indstilles: 

• At beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning:   

Orienteringen taget til efterretning. 

Ej til stede: 

- 

9) Evt. 

 

Beslutning:  

- 


