Beredskabskommissionen
Beslutningsprotokol
25-09-2018 09:00
Brandstationen i Silkeborg, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg, lokale U2

Afbud fra: Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen
Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:
Jens Kaasgaard
Lone Gaisie
Lars Faarup
A
Niels Dueholm
A
Claus Nielsen
C
Harry E. Madsen O
Steen Vindum
V
Ulrik Wilbek
V

Indholdsfortegnelse
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden..................................................................... 3
2 (Offentlig) Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2018..................................................... 4
3 (Offentlig) Øget aktivitetsniveau under tørken 2018............................................... 5
4 (Offentlig) Koncept for håndtering af masseskader................................................. 6
5 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.......................... 9
6 (Offentlig) Trivselsundersøgelse ........................................................................... 10
7 (Offentlig) Til orientering ...................................................................................... 12
8 (Offentlig) Underskriftsside................................................................................... 13

Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2018
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 i henhold til medfølgende bilag. Der
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MBR 2018 pr. 30. juni - 7296076)
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3 (Offentlig) Øget aktivitetsniveau under tørken 2018
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00012

Resume
Orientering om forøget aktivitetsniveau under tørken 2018.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sommerens tørke har medført ekstraordinært mange udrykninger til naturbrande brande i
juni, juli og august måneder.
Naturbrande
48
29
74

2016
2017
2018

Brande i alt
144
144
237

Beredskabsdirektøren vil orientere om håndteringen af de mange hændelser og om de
forventede konsekvenser i forhold til budget 2018.
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4 (Offentlig) Koncept for håndtering af masseskader
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00012

Resume
Midtjysk Brand & Redning har sammen med fire af de fem øvrige beredskabsenheder i Region
Midtjylland (repræsenterende 15 af 19 kommuner) udarbejdet et koncept for umiddelbar
håndtering af masseskader, der kan anvendes ved større ulykker og katastrofer, hvor der i den
indledende fase er flere tilskadekomne end tilgængelige redningsressourcer, herunder
ambulancer.
Indførelse af konceptet ligger udover indholdet i den risikobaserede dimensionering og
forudsætter en ekstrabevilling til materielanskaffelse og uddannelse i 2019 på kr. 365.900 kr.
samt en efterfølgende forhøjelse af Midtjysk Brand & Rednings driftsbudget til vedligeholdelse
af materiel og kompetencer på 0,63 kr. pr. indbygger fra og med 2020.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at sagen drøftes med henblik på videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning
Sagen drøftet.
Spørgsmålet om finansiering af etableringsudgift på kr. 365.900 i 2019 sendes til drøftelse i de
to ejerkommuners Økonomi- og Erhvervsudvalg.
Efterfølgende driftsomkostninger skal rummes indenfor Midtjysk Brand & Rednings budget.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning har i samarbejde med fem af de seks beredskabsenheder i Region
Midtjylland udarbejdet et fælles koncept, der styrker indsatsen ved masseskader. Ved
masseskader forstås i denne sammenhæng ulykker og katastrofer, hvor der er flere
tilskadekomne, end der er redningsressourcer, herunder ambulancer.
Beredskabets mulighed for at håndtere større hændelser har fået fortsat øget bevågenhed
gennem de seneste år. Bl.a. som følge af de terrorhændelser, der har fundet sted i nabolande
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som Sverige, Norge og Tyskland. Den aktuelle trusselsvurdering mod Danmark af 12. januar
2018 er af Center for Terroranalyse under Politiets Efterretningstjeneste fastsat til ”Alvorlig”.
Det bemærkes, at det anbefalede koncept for masseskader kan anvendes på alle
hændelsestyper, uanset hændelsens baggrund og årsag. Det er således ikke specifikt møntet
på masseskader, der er forårsaget af personers bevidste handlinger.
Det bemærkes endvidere, at det ikke kan forventes, at det statslige redningsberedskab kan
levere den relevante hjælp til den pågældende type hændelser, ligesom reaktionstiden vil
være for lang.
Af øvrige relevante hændelsestyper kan nævnes busulykker med mange tilskadekomne,
eksplosioner i tætbebygget område, forulykkede vejtransporter, sammenstyrtning af eks
tribuner og lignende.
Med den forøgede risiko for, at der kan forekomme hændelser med mange tilskadekomne, er
der behov for en opgradering af brandfolkenes kompetencer og materiel, som er indeholdt i
konceptet og opdelt i tre delindsatser: Før, Under og Efter.
Før: Omfatter uddannelse af mandskabet i håndtering af de skader, der kan forventes at
ramme de skaderamte i de omtalte situationer, herunder massive blødninger og nedkøling.
Ved uddannelsen fokuseres der desuden på mandskabets påvirkning og der arbejdes derfor
med oparbejdelse af psykisk robusthed, der giver mandskabet overskud til at klare den
ekstraordinære situation. Uddannelsen er en overbygning på den almindelige
førstehjælperuddannelse som mandskabet i forvejen har.
Under: Med den opnåede kompetence kan mandskabet håndtere en masseskadesituation mere
professionelt, ud fra princippet ”at redde flest mulige på kortest mulig tid”. Til brug for
indsatsen anskaffes simple udstyrspakninger til blødningskontrol og forebyggelse af nedkøling
samt et antal bårer til at transportere de tilskadekomne fra skadestedet til behandlingsplads
eller ambulance.
Efter: Omfatter planer for hvordan mandskabet bedst muligt hjælpes efter en indsats med
masseskader. Erfaringer fra udlandet viser, at den psykiske belastning efter denne type
hændelser er meget alvorlig for de implicerede brandmænd.
Økonomi
Der er indhentet tilbud fra eksterne leverandører mhp. gennemførelse af 3 timers uddannelse
af alle brandmænd i Midtjysk Brand & Redning.
Forventet etableringsudgift til uddannelse:
Uddannelse
13 kurser á 2.900
Diverse omkostninger til forplejning,
kørsel mv.
Løn under uddannelse
220 mand á 3 timer
a´180,00
I alt

37.700 kr.
15.000 kr.
118.800 kr.
171.500 kr.

Forventet etableringsudgift til materiel:
Der indkøbes følgende udstyr:
2 båresæt. Placeres på stationerne i Viborg og Silkeborg. Hvert sæt indeholder 20 bårer samt
20 ekstra blødningskontrolpakker og suppleringsudstyr til disse.
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Hver autosprøjte og redningsvogn udstyres med 5 blødningskontrolpakker. Hver pakke er
beregnet til at behandle én person.
Der er ved indhentning af forhåndstilbud lavet følgende beregning:
Indkøb af båremateriel
Indkøb af blødningskontrol pakker
I alt

120 pakker á
620,00

Samlet etableringsudgift
Forventet løbende udgift (fra 2020 og frem):
Vedligeholdelse af kompetencer
220 mand á 1 time
pr. år.
Uddannelse af nyansatte
3 kurser á 2.900 pr.
år + diverse
Løn under uddannelse
Indkøb af materiel
I alt
Forhøjelse af drift tilskud 120.000 kr. / 188.907 indbygger
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120.000 kr.
74.400 kr.
194.400 kr.
365.900 kr.
50.000 kr.
12.000 kr.
33.000 kr.
25.000 kr.
120.000 kr.
0,63 øre pr indbygger

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
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

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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6 (Offentlig) Trivselsundersøgelse
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen drøftes

Beslutning
Konsulent Mia Tjerrild præsenterede undersøgelse og hovedkonklusioner. Sagen drøftes videre
på ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen 2. oktober 2018.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er efter sommerferien 2018 gennemført en kvalitativ trivselsundersøgelse for de ansatte i
Midtjysk Brand & Redning. Formålet har været at tage temperaturen 2,5 år inde i
sammenlægningen. Det bemærkes, at der er tale om en aktuel temperaturmåling med et
medarbejderperspektiv. Altså ikke en 360 graders måling, der også inkluderer borgere,
erhvervsliv, politisk og administrativ ledelse m.m.
Ekstern Organisations- og ledelseskonsulent Mia Tjerrild har udarbejdet undersøgelsesdesign,
faciliteret processen og udarbejdet rapportering med konklusioner og anbefalinger.
Efterfølgende er disse præsenteret for MED-udvalget i Midtjysk Brand & Redning på møde den
11. september 2018.
På baggrund af konklusionerne anerkender leder- og medarbejderside, at rapporten viser
behov for en gennemgribende indsats på flere områder, herunder med særligt fokus på
ledelsesforhold. I lyset af sidstnævnte har medarbejdersiden ønsket, at den videre proces med
udpegning af indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplaner forestås af en uvildig person.
Der afholdes i den forbindelse ekstraordinært MED-møde 20. september 2018.
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Mia Tjerrild vil gennemgå rapportens hovedkonklusioner for beredskabskommissionen, ligesom
der vil blive orienteret om det videre procesforløb.
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7 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Godkendt med beslutning om, at spørgsmål om medarbejderrepræsentation i
Beredskabskommissionen optages som selvstændigt dagsordenspunkt på næste ordinære
møde.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:





Større hændelser siden sidste møde
Sagsbehandlingstider på byggesager
Danske Beredskaber om brandsikring af bygninger – Udløber af plejehjemsbranden i
Allingåbro 3. august 2018
Evt. medarbejderrepræsentation i Beredskabskommissionen.
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8 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

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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