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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2016-00331

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 30. september 2020.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 30. september 2020 i henhold til medfølgende bilag. Der 
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR 30. september 2020 - 8808393)
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3 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2021

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2020-00526

Resume
Der er udarbejdet takstblad for 2021 med henblik på godkendelse af 
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at takstblad for 2021 godkendes

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet takstblad for 2021. Med undtagelse af intern timepris Viborg, som er 
fremskrevet med 5 %, er de indeholdte takster i forhold til takstbladet for det foregående år 
alene fremskrevet med udviklingen i nettoprisindekset per 1. oktober 2020 samt med 
realiserede og varslede leverandørprisstigninger. 

Intern timepris Viborg er fremskrevet med 5 % til 325,00 kr. for at fremskynde harmonisering 
af afregningspriserne i hhv. Silkeborg og Viborg. Samme model vil blive anvendt de næste 2-3 
år hvorefter fuld harmonisering er opnået.

Bilag
1 (Udkast til takstblad MJBR 2021 - 8808427)
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4 (Offentlig) Godkendelse af Rammer og Plan for fortsat 
drift for Viborg Kommune

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2017-00318

Resume
Rammer og Plan for Fortsat Drift skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode, dvs. 
senest inden udgangen af 2021. Direktionen i Viborg Kommune har besluttet, at revisionen 
sker i forlængelse af evaluering foretaget i forbindelse med Covid-19 krisestyringsindsatsen i 
2020. Silkeborg Kommune har tilsvarende gennemført revision, som er godkendt i byrådet 26. 
oktober 2020.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at Rammer og Generel Plan for Fortsat Drift for Viborg Kommune godkendes og 
videresendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet for Viborg 
Kommune

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Viborg og Silkeborg kommuners Planer for Fortsat Drift (også kaldet beredskabsplaner) skal 
revideres og godkendes af de to kommuners kommunalbestyrelser mindst én gang i hver 
byrådsperiode, næste gang senest i 2021. Direktionen i Viborg Kommune har besluttet, at 
revisionen sker i forlængelse af evaluering foretaget i forbindelse med Covid-19 
krisestyringsindsatsen i 2020. Silkeborg Kommune har tilsvarende gennemført revision, som er 
godkendt i byrådet 26. oktober 2020.

Om Rammer og Generel Plan for Fortsat Drift
Rammer for Fortsat Drift (hidtil benævnt ´Politik for Fortsat Drift´) sætter rammen om 
beredskabsarbejdet i Viborg Kommune. Nøgleordene for beredskabsarbejdet er robusthed, 
tryghed og sikkerhed. Rammernes formål er at fordre et robust krisestyringsberedskab, så 
borgere, erhvervsliv og medarbejdere trygt og sikkert kan videreføre deres aktiviteter, også 
selvom der opstår en ekstraordinær hændelse.

Rammerne beskriver beredskabsplanlægningen inden for syv områder: Ledelse, 
planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og 
beredskabsplanlægning. Derudover fastlægges ansvarsfordelingen.
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Generel Plan for Fortsat Drift er kommunens overordnede og fælles beredskabsplan og dermed 
fælles styringsredskab, som skal anvendes når og hvis Viborg Kommune rammes af en større 
og uventet hændelse, der påvirker udførelsen af kommunens kritiske funktioner. Formålet med 
planen er at give en entydig beslutnings- og kommandovej, foruddefinerede procedurer og 
krisestyringsværktøjer, der hjælper til at organisationen handler effektivt og hurtigt kan 
genoptage varetagelsen af kritiske funktioner.

Baggrund for ændringer 
Ændringsforslagene til rammerne og planen er fremkommet på baggrund af anbefalinger og 
opmærksomhedspunkter fremkommet i evaluering af krisestyringsindsats under Covid-19-
krisen, samt opsamlede erfaringer og løbende vurderinger fra Midtjysk Brand og Redning.

Der er på baggrund heraf udarbejdet forslag til ændringer af nuværende Politik (fremadrettet 
benævnt ´Rammer´) henholdsvis Generel Plan for Fortsat Drift, som direktionen i Viborg 
Kommune har godkendt på møde 29. oktober 2020. 

Forslaget er efterfølgende sendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på udtalelse, som er 
modtaget 2. november 2020. Beredskabsstyrelsen angiver i sin udtalelse en række eksempler 
på god praksis i det fremsendte forslag samt konkrete forbedringsforslag, som er behandlet og 
i relevant omfang indarbejdet i vedlagte reviderede forslag. Sammenfattende konkluderer 
Beredskabsstyrelsen:

”Beredskabsstyrelsen ser særdeles positivt på dette dokument og har ikke konkrete 
rettelsesforslag. Vi hæfter os bl.a. ved at:

 Flere indskærpelser indikerer, at beredskabskultur vægtes højt – fx at alle ledere skal 
være bekendt med dokumentet og beredskabsplanerne, samt at fag- og stabschefer 
skal sikre, at ledere og medarbejdere (herunder nyansatte) introduceres til 
beredskabshjemmesiden, egne planer og ændringer

 Omtalen af løbende risiko- og sårbarhedsvurderinger årligt i fagområder og stabe 
signalerer, at kommunens samlede plansæt og forebyggende tiltag bygger på et solidt 
erfarings- og vidensbaseret grundlag. 

 De årlige øvelser i kommunen, tiltaget om at Midtjysk Brand & Rednings holder status 
med at øvelsesfrekvensen effektueres samt beskrivelserne vedr. evalueringer ligeledes 
vidner om, at struktureret erfaringsopsamling og læring vægtes højt.

Beredskabsstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger. Hvis der er behov for, at vi uddyber 
tilbagemeldingen, træffer vi gerne en konkret aftale. Det understreges, at eventuel 
implementering af Beredskabsstyrelsens anbefalinger udelukkende sker på frivillig basis og på 
Viborg Kommunes eget initiativ.”

Konkrete ændringer
En gennemgående ændring er, at den hidtil gældende politik og plan, som har været fælles for 
Silkeborg og Viborg kommuner, opsplittes, så der for den næste byrådsperiode vil være tale 
om to selvstændige planer, der ikke er fuldt ud identiske, om end forskellene er yderst 
begrænsede.

I Rammer for Fortsat Drift kan fremhæves: 
 En mere detaljeret beskrivelse af fagområdernes og stabenes arbejde med risiko- og

sårbarhedsvurdering, øvelser m.v.
 En udvidet beskrivelse af fag-/ og stabschefers ansvar i forhold til udarbejdelse af

planer, afholdelse af øvelser og introduktion til ledere og medarbejdere.

I Generel Plan for Fortsat Drift er ændringerne blandt andet: 
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 Det understreges, at aktivering af den centrale krisestab (driftsniveau 2) samtidig
indebærer aktivering af krisestabe på fagområde-/stabsniveau (driftsniveau 1).

 Driftsniveau 3 udgår (tværgående kommunal kriseledelse mellem Viborg og Silkeborg
kommuner) så der er mest mulig indflydelse på egen krisestyringsindsats.

 Der indføres 3 aktiveringstrin: Informations, Stabs- og Operationsberedskab.
Aktiveringstrin muliggør tidligere igangsættelse af overvågningsaktiviteter af eks.
internationale sygdomsudbrud uden at det indebærer et større ressourcetræk ved fuld
aktivering af krisestabe.

 Det indskærpes, at der til alle roller i den rollebaserede krisestab skal anføres
stedfortrædere, for at sikre den nødvendige robusthed i krisehåndteringen.

 Betydningen af løbende orientering til politisk niveau præciseres.

De reviderede Rammer for Fortsat Drift samt Generel Plan for Fortsat Drift er vedlagt som 
bilag sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse af 2. november 2020. 

Den videre proces
Efter godkendelse i Beredskabskommissionen sendes rammer og plan til behandling i Hoved-
MED samt efterfølgende til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Herefter 
vil rammerne og planen ligge til grund for revision af delplaner, indsatsplaner og actioncards i 
afdelinger og stabe i perioden februar-juni måned 2021.

Bilag
1 (Forslag til Rammer for Fortsat Drift - Viborg Kommune - 8808478)
2 (Forslag til Plan for Fortsat Drift - Viborg  kommune - 8808474)
3 (Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen - 8808480)



Side 9

5 (Fortrolig) Evt. salg af ejendom
Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2020-00077



Side 10

6 (Offentlig) Orientering og drøftelse om 
ressourcesituation i Myndighed og Forebyggelse

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2020-00527

Resume
Orientering og drøftelse om ressourcesituationen i Myndighed og Forebyggelse fra og med 
2021, hvor to-årigt ekstraordinært tilført årsværk bortfalder.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at situationen drøftes

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Som følge af stor byggeaktivitet i Silkeborg og Viborg Kommuner i de senere år – og for at 
nedbringe en forøget sagsbehandlingstid på byggesagsområdet - traf 
Beredskabskommissionen på møde i marts måned 2019 beslutning om ekstraordinært at 
tilføre et ekstra årsværk til Myndighed og Forebyggelse gældende for årene 2019 og 2020. 

Udviklingen viser, at det forøgede aktivitetsniveau fortsat er opretholdt; at der fortsat er en 
mængde sager, der afventer færdiggørelse, samt at der fortsat indkommer sager til afdelingen 
som endnu ikke påbegyndt behandling.

Med den tilførte ekstraressource for 2019-2020 har det været muligt at omprioritere 
arbejdsopgaverne internt i afdelingen, så en gruppe medarbejdere i større omfang end 
tidligere er koncentreret omkring behandling af byggesager, mens eksempelvis foretagelse af 
lovpligtige brandsyn er koncentreret omkring de øvrige medarbejdere. Dette for at skabe 
størst mulig produktivitet, flow og kontinuitet på byggesagsområdet.

Med bortfaldet af det ekstra tilførte årsværk fra 2021 vil det være nødvendigt at omprioritere 
på ny, så de lovbundne opgaver fortsat gennemføres. Dette vil imidlertid alt andet lige 
medføre, at sagsbehandlingstiden på byggesagsbehandling igen vil stige. Situationen ønskes 
drøftet med henblik på belysning af eventuelle konsekvenser samt mulige løsningsforslag.
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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 til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

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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8 (Offentlig) Fastlæggelse af møder i 2021

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2017-00624

Resume
Der skal fastlægges mindst 4 møder i Beredskabskommissionen i 2021.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at forslag til mødetidspunkter godkendes

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, mandag den 8. marts kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg 
 Uge 23, mandag den 7. juni kl. 10.00-12.00, brandstationen Viborg 
 Uge 36, mandag den 6. september kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg
 Uge 49, mandag den 6. december kl. 10.00-13.00, brandstationen Viborg
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9 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2016-00332

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Større hændelser siden sidst
 Orientering om status på brandsyn 2020
 Orientering om standsningsmeddelelse af kold hal–byggeri i Silkeborg 
 Orientering om indsats ifm. Covid-19, herunder minksituationen
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10 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: 
EXT-2016-00364

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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