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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Til beslutning: 
Mødets dagsorden godkendes

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt siden sidst v. Direktøren
3. Budgetproces
4. Vedtagelse af Budget 2016
5. Budget 2017
6. Udvikling med sikkerhed
7. Risikobaseret dimensionering
8. Udviklings- og strategiprojekter
9. Evt.

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Dato 6. april 2016
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 2: Nyt siden sidst

Til orientering: 
Direktør Lars Hviid orienterer om nyt siden sidste møde

Eventuelle nyheder fra bestyrelsesmedlemmerne

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Dato 6. april 2016
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 3: Budgetproces

Til beslutning: 
Bestyrelsen vedtager efter indstilling herom fra Direktørforum vedlagte 
procedure for budgetprocessen i Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:
Budgetprocessen for ØJB er fastlagt i fællesskabets vedtægter.

Vedtægterne fastlægger, at Bestyrelsen har budgetkompetencen for 
Østjyllands Brandvæsen under instruktion fra byrådene i 
hjemkommunerne. Budget og regnskab skal godkendes af mindst 5 
bestyrelsesmedlemmer herunder mindst en fra hver interessent.

Fordelingsnøglen for de fire interessenters bidrag til ØJB er fastlagt ud fra 
driftsudgifterne i medfør af interessenternes budget for 2015. Ændring af 
fordelingsnøglen kræver en byrådsbeslutning ved alle fire interessenter.

Fra og med 2017 vil der være fire årlige møder i Bestyrelsen. Drøftelse af 
budgettet for det efterfølgende år starter i bestyrelsen på mødet i første 
kvartal. Herefter kan byrådet eller økonomiudvalget i egen kommune 
inddrages med henblik på håndtering af interessenternes 
instruktionsbeføjelse. Budgettet forventes herefter vedtaget af Bestyrelsen 
på mødet i andet kvartal.

Regnskab og vedtaget budget fremsendes til de fire byråd til orientering i 
maj.

Dato 6. april 2016
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Vedlagte bilag beskriver budgetproceduren herunder de særlige forhold, 
der nødvendigvis gør sig gældende i 2016 og 2017. Budgetproceduren er 
drøftet med Forvaltningsfølgegruppen samt i Direktørforum.

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 3, bilag 1: Budgetproces Østjyllands Brandvæsen

Baggrund
Ifølge vedtægterne har Bestyrelsen budgetkompetencen for Østjyllands 
Brandvæsen under instruktion fra byrådene i hjemkommunerne. Budget og 
regnskab skal godkendes af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer herunder 
mindst en fra hver interessent. Byrådene orienteres i maj om godkendt 
budget og regnskab.

Østjyllands Brandvæsen er ved budgetforhandlingerne i 2015 ved de fire 
interessenter tildelt den nødvendige økonomiske ramme til at realisere 
forventningerne til et trygt og sikkert Østjylland samt til at understøtte 
udviklingen af et moderne, tidssvarende redningsberedskab med fokus på 
professionalisme og service. 

Det er ligeledes besluttet, at Østjyllands Brandvæsen i perioden 2016-2018 
gradvis effektiviseres og synergierne fra sammenlægningen opnås, således 
der i 2018 er opnået en samlet besparelse på budgettet på 7 % svarende til 
5.1 million kr. i forhold til 2015. Fra og med 2019 er besparelsen svarende til 
den statslige regulering i bloktilskuddet således fuldt implementeret. 

De fire interessenters forventede bidrag til Østjyllands Brandvæsen frem 
mod 2019 fremgår af bilag 1, der var en del af beslutningsgrundlaget for 
dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Fordelingsnøglen er fastlagt ud fra 
driftsudgifterne i medfør af interessenternes budget for 2015, jf. bilag 2. 
Ændring af fordelingsnøglen kræver en byrådsbeslutning ved alle fire 
interessenter.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen vedtage et budget for det kommende år 
hvert år inden udgangen af maj – dog er der særlige forhold for budget 2016 
og budget 2017. For budget 2018 og frem ligger budgetproceduren fast. 

Budget 2016 og budget 2017
Budget 2016 kunne ikke vedtages et år i forvejen, da fællesskabet først var 
en realitet 1. januar 2016. Forslag til budget for 2016 er blevet drøftet af 

ØSTJYLLANDS 
BRANDVÆSEN

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 86 76 76 76
Direkte telefon: 86 76 76 87

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk
Direkte e-mail:
jl@ostbv.dk

Sagsbehandler:
Jakob Larsen

Dato 6. april 2016
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Figur 1: Budgetprocessen for Østjyllands Brandvæsen for budget 2018 og frem

bestyrelsen den 6. januar 2016 med henblik på endelig vedtagelse af 
bestyrelsen den 6. april, jfr. bilag 3.

Det hidtidige serviceniveau i de fire kommuner bibeholdes i 2016. 
Bestyrelsen drøfter det fremtidige serviceniveau på bestyrelsesmødet den 6. 
april i forbindelse med behandling af Forslag til en ny plan for risikobaseret 
dimensionering af Østjyllands Brandvæsen og Forslag til budget for 2017. 
Bestyrelsens indstilling til de fire byråd om fremtidig serviceniveau forventes 
færdigbehandlet på bestyrelsesmødet den 4. maj tilsvarende budgettet for 
2017, således instruktionsbeføjelserne kan bringes i anvendelse mellem de 
to bestyrelsesmøder. 

Budgetprocessen for budget 2018 og fremadrettet
Fra og med 2017 vil der være fire årlige møder i Bestyrelsen. Drøftelse af 
budgettet for det efterfølgende år starter i bestyrelsen i forbindelse med 
mødet i første kvartal. Herefter har de enkelte bestyrelsesmedlemmer 
ansvar for at inddrage byrådet eller økonomiudvalget i egen kommune med 
henblik på håndtering af interessenternes instruktionsbeføjelse. Budgettet 
forventes herefter vedtaget af Bestyrelsen på mødet i andet kvartal, 
hvorefter det vedtagne budget fremsendes hjemkommunerne til orientering. 
Budgetprocessen for budget 2018 og frem er illustreret i figur 1.

Tidligere beslutninger med betydning for budgettet
De fire hjemkommuners byråd vedtog på møder i juni 2015 dannelsen af 
Østjyllands Brandvæsen. Følgende punkter med betydning for budgettet 
blev vedtaget af byrådene:

”At 1) Det indstilles, at der etableres et fælles kommunalt redningsberedskab 
mellem Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner under navnet 
Østjyllands Brandvæsen I/S med virkning fra 1. januar 2016 efter de 
bestemmelser, der er oplistet i udkast til vedtægter, og at vedtægterne 
sendes til godkendelse i det kommunale tilsyn. ”  
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”At 7) Østjyllands Brandvæsen tilvejebringes den nødvendige økonomi til at 
løse de nuværende opgaver med bidrag fra de enkelte kommuner, jf. det 
opstillede budget. Herunder at fællesskabet pålægges en effektivisering 
svarende til den statslige regulering i bloktilskuddet, som indfases over en 
treårig periode. ”

Derudover besluttede byrådene i forbindelse med vedtagelsen af Østjyllands 
Brandvæsen (bilag 7 – økonomisk redegørelse), at ”Østjyllands Brandvæsen 
bliver friholdt fra evt. generelle effektiviseringskrav eller reduktioner i 
prisfremskrivninger som de enkelte kommuner i øvrigt måtte have vedtaget 
på tværs af sektorer”.

22. februar 2016
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Bilag 1: Hjemkommunernes bidrag til Østjyllands Brandvæsen 
2016-2019.

I juni 2015 vedtog byrådene i de fire hjemkommuner etablering af 
Østjyllands Brandvæsen herunder de fire kommuners forventede bidrag som 
vist i tabel 1.

Tabel 1: Samlet budgetoversigt 2016-2019 – 1.000 kr.
Samsø Odder Skanderborg Aarhus Samlet

Lønbudget 0 3.509 7.698 51.145 62.351
Budget til løbende anskaffelser (drift/anlæg) 0 615 1.300 2.700 4.615
Budget til kontrakter (eksl. evt. indtægter) 3.570 0 1.633 14.269 19.472
Øvrigt driftsbudget 0 1.075 3.556 12.769 17.400
Indtægter (interne og eksterne) 0 -1.390 -1.818 -23.027 -26.235
Totale driftsbudget 3.570 3.809 12.369 57.856 77.604
Overhead 0 178 355 2.215 2.748
Forøgelse/ formindskelse af budget 0 -68 98 7.616 7.646
Budgetgrundlag i alt 3.570 3.919 12.823 67.687 87.998
Nødvendige samlede merbevilling for at dække 
efterslæb (2016 – 2020) 0 0 0 47.368 47.368

Implementeringsomkostninger 2016 36 214 573 3.178 4.000
Effektiviseringskrav 2016 0 0 -219 -1.291 -1.510
Effektiviseringskrav 2017 0 -18 -439 -2.582 -3.039
Effektiviseringskrav 2018 0 -128 -726 -4.274 -5.128
Samlede budget 2016 3.606 4.132 13.176 83.845 104.760
Samlede budget 2017 3.570 3.901 12.384 78.104 97.958
Samlede budget 2018 3.570 3.791 12.097 70.112 89.569
Samlede budget 2019 3.570 3.791 12.097 70.112 89.569
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Bilag 2: Fordelingsnøgle ved etableringen af interessentskabets 
baseret på interessenternes budgetter for egne beredskaber i 
2015 

Bilag til VEDTÆGTER for Østjyllands Brandvæsen godkendt af 
Statsforvaltningen 1. oktober 2015.

Driften for Østjyllands Brandvæsen finansieres efter de nuværende 
beredskabers budgetter for 2015. Ekstraordinære udgifter finansieres med 
udgangspunkt i befolkningsandelene.

Finansieringsnøgle baseret på budget
Finansiering af 

ordinær drift
Finansiering af 
ekstraordinære 

udgifter1

Samsø 4,36 % 0,91 %

Odder 4,97 % 5,34 %

Skanderborg 15,78 % 14,31 %

Aarhus 74,89 % 79,44 %

Samlet 100 % 100 %

1 Nødvendige bevillinger ud over kommunernes oprindelige driftsbudget 
fastsættes ud fra denne fordeling  
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Bilag 3: Forslag til budget 2016. Drøftet af bestyrelsen 6/1-16 og i 
direktørforum 8/3-16

Sag nr. 7, bilag 1: Foreløbig budgetdisponering for 2016 

Ledelse Beløb i 1.000

Indtægter 0

Udgifter 2.241

Budget 2.241

Investering og 
implementerin
g

Beløb i 1.000 

Indtægter 0

Udgifter 19.600

Budget 19.600

Staben Beløb i 1.000 

Indtægter -1.065

Udgifter 3.351

Budget 2.286

Sekretariatet Beløb i 1.000 

Indtægter 0

Udgifter 4.272

Budget 4.272

Operativ 
afdeling

Beløb i 1.000 

Indtægter -6.911

Udgifter 55.682

Budget 48.951

Salg og service Beløb i 1.000 
Indtægter -17.988
Udgifter 26.940
Budget 8.952
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Forebyggende Beløb i 1.000
Indtægter -108
Udgifter 7.058
Budget 6.950

Samsø Beløb i 1.000

Indtægter 0
Udgifter 3.667
Budget 3.667

Brandhaner Beløb i 1.000
Indtægter 0
Udgifter 5.000
Budget 5.000

ØJB Samlet Beløb i 1.000 
Budget 101.868
Forbrug 101.868
Resultat 0
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 4: Vedtagelse af Budget 2016

Til beslutning: 
Vedlagte Budget for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling:
Østjyllands Brandvæsen er ved budgetforhandlingerne i 2015 ved de fire 
interessenter tildelt det nødvendige budget for at realisere forventningerne 
til et trygt og sikkert Østjylland samt understøtte udviklingen af et 
moderne, tidssvarende redningsberedskab med fokus på 
professionalisme og service. Østjyllands Brandvæsen vil gennem 
udviklingsprojekter og samarbejde kunne imødegå fremtidens 
udfordringer.

Vedlagte budget for 2016 er fastlagt inden for den økonomiske ramme, 
der fremgår af indstillingen fra juni 2015, således at den planlagte 
budgetreduktion opnås. 

Da serviceniveauet for de enkelte kommuners risikobaserede 
dimensionering fastholdes i 2016 påvirker det ikke budgettet, ligesom 
budgetreduktionen i 2016 ikke påvirker serviceniveauet.

Udgifter til overhead øges med 500.000 kr. i forhold til de oprindelig 
forventninger og tildelt budget. Det skyldes bl.a., krav om egne IT 
systemer, og at en række stordriftsfordele ikke længere kan opnås, da 
Østjyllands Brandvæsen sammenlignet med en kommune er en lille aktør. 

Der forventes at kunne opnå besparelser og implementeres 
effektiviseringer allerede i 2016 uanset at tiden er knap. 
Sammenlægningen til Østjyllands Brandvæsen vil på sigt give besparelser 

Dato 6. april 2016
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på eksempelvis mundering, vagtcentraler og 
køretøjsinvesteringer/vedligehold. En besparelse som over de næste år 
forventes at kunne forøges som følge af et bedre kendskab til Østjyllands 
Brandvæsen, mere effektive arbejdsgange, stordriftsfordele og bedre 
leverandørkontrakter. Der arbejdes med et effektiviseringskatalog med 
udgangspunkt i KLs arbejde efter Deloittes evaluering. 

Da Østjyllands Brandvæsen er et nyt fællesskab kan der forventes en 
række uforudsete ekstraudgifter, hvorfor der i budgettet er en buffer på 1 
mio. Det fremlagte budget forventes overholdt og besparelsen på 1,5 mio. 
kr. er således udmøntet i 2016. 

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 4, bilag 1: Budget 2016 

Ledelse Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter 0

Udgifter 2.578

Budget 2.578

Investering og 

implementering

Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter 0

Udgifter 19.602

Budget 19.602

Staben Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -1.115

Udgifter 3.446

Budget 2.331

Sekretariatet Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter

Udgifter 3.294

Budget 3.294

Operativ

Ledelse

Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter 0

Udgifter 2.112

Budget 2.112

Logistik Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -3.353

Udgifter 5.499

Budget 2.147

Bygninger Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -341

Udgifter 5.156

Budget 4.815

Operativ 

Afdeling

Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter -3.426

Udgifter 43.605

Budget 40.179
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Deltiden 

Ny Munkeg.

Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -58

Udgifter 2.359

Budget 2.301

Deltiden 

Lystrup

Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter 0

Udgifter 2.656

Budget 2.656

Vagtcentralen Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter -7.300

Udgifter 5.967

Budget -1.333

Uddannelses

Centret

Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -6.994

Udgifter 6.082

Budget -912

Frivillige Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -255

Udgifter 804

Budget 549

Forebyggende 

Afd.

Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter -108

Udgifter 7.642

Budget 7.535

Deltiden Odder Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -977

Udgifter 2.572

Budget 1.595

Deltiden 

Skanderborg

Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter -1.712

Udgifter 3.475

Budget 1.763

Deltiden 

Hørning

Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -95

Udgifter 956

Budget 861

Deltiden Ry Beløb i 1.000 

kr.

Indtægter -95

Udgifter 1.261

Budget 1.165

Samsø Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter 0

Udgifter 3.627

Budget 3.627

Anlæg 

(brandhaner)

Beløb i 

1.000 kr.

Indtægter 0

Udgifter 5.000

Budget 5.000

ØJB Samlet Beløb i 

1.000 kr.

Budget 101.868

Forbrug 101.868

Resultat 0
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 5: Budget 2017

Til drøftelse: 
Vedlagte Forslag til budget for 2017 drøftes.

Sagsfremstilling:
Fra Forslag til budget 2018 følges den fastlagte budgetprocedure med 
første behandling på bestyrelsesmødet i januar 2017 og vedtagelse på 
mødet i april 2017. I maj sendes budgettet til kommunerne til orientering, 
jfr. Sag 3. 

Forslag til budget 2017 skal behandles særligt. Forslag til budget for 2017, 
bilag 1 drøftes derfor på mødet 6. april med henblik på endelig vedtagelse 
på mødet 4. maj 2016.

Forslag til budget for 2017 er afhængig af bl.a. den risikobaserede 
dimensionering, og hvornår synergier ved den nye organisation opnås. 
Det vedlagte Forslag til budget for 2017 indeholder den besluttede 
besparelse, og det er forventningen at den nye fælles dimensionering kan 
holdes inden for det fremlagte budget ligesom besparelsen og 
effektiviseringer begynder at slå igennem.

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Dato 6. april 2016
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 5, bilag 2: Forslag til budget 2017 

Ledelse Beløb i 

1.000 kr.

Budget 2.546

Investering og 

implementering

Beløb i 

1.000 kr.

Budget 15.654

Staben Beløb i 

1.000 kr.

Budget 2.279

Sekretariatet Beløb i 

1.000 kr.

Budget 3.243

Salg og service Beløb i 

1.000 kr.

Budget 3.088

Operativ 

Afdeling

Beløb i 

1.000 kr.

Budget 51.994

Frivillige Beløb i 

1.000 kr.

Budget 537

Forebyggende 

Afd.

Beløb i 

1.000 kr.

Budget 7.417

Samsø Beløb i 

1.000 kr.

Budget 3.627

Anlæg 

(brandhaner)

Beløb i 

1.000 kr.

Budget 5.000

ØJB Samlet Beløb i 

1.000 kr.

Budget 95.385

Forbrug 95.385

Resultat 0

Dato 6. april 2016
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 6: Udvikling med sikkerhed

Til beslutning: 
Østjyllands udvikling som beskrevet i kommuneplanerne lægges til grund 
for den fremtidige dimensionering og løbende udvikling af Østjyllands 
Brandvæsen.

Der arbejdes med 7 plankategorier
Kategori 1: City
Kategori 2: Virksomheder klasse 3-7
Kategori 3: Særligt byggeri
Kategori 4: Almineligt byggeri
Kategori 5: Ø-samfund
Kategori 6: Landzone og sommerhusområde
Kategori 7: Land- og naturområder

Derudover arbejdes med en række særlige objekter fx seveso-
virksomheder, arrangementspladser, højhuse, supersygehuse m.fl. 

Perspektivarealer er markeret for at vise den forventede udvikling.

Bilag 1 viser plankategorierne optegnet efter de nuværende 
kommuneplaners rammer og perspektivarealer.

Hændelser i ind- og udland sætter sammen med bl.a. klimaændringerne 
en anden ramme for udviklingen af et sikkert Østjylland. Disse mere 
uforudsigelige parametre inddrages løbende i udviklingen af Østjyllands 
Brandvæsen.
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Sagsfremstilling:
Kommuneplanernes rammebelagte områder og udpegede 
perspektivarealer sætter rammerne for Østjyllands fysiske og geografiske 
udvikling, jfr bilag 1. Lokalplaner, hvor der bygges højere og mere 
komplekst ændrer risikobilledet og koncentrerer mennesker og værdier. 

Udvikling med sikkerhed og fortsat tryghed for borgerne kræver derfor, at 
beredskabets udvikles sammen med Østjylland. Sammen skabes et trygt 
og sikkert Østjylland, der er attraktiv at investere i, flytte til, leve i og 
besøge.

Østjyllands Brandvæsen anvender viden om byudvikling som grundlag for 
definition af serviceniveauerne i den risikobaserede dimensionering. Alt 
efter i hvilke typer områder borgeren bor, er der forskelligt behov for 
assistance fra brandvæsnet. Tilsvarende tydeliggøres at byudvikling kan 
ændre risikobilledet, hvorfor der løbende ved fx høringer af lokalplaner 
kan være behov for at inddrage sikkerheden i form af fx adgangsveje for 
specialkøretøjer.  

Beredskabet en vigtig del af infrastrukturen, hvor dimensionering og 
stationsplacering skal følge udviklingen i Østjylland. Udvikling af 
infrastruktur og transportformer, udbygning af erhverv samt fokus på at 
tiltrække investeringer i Business Region Aarhus øger kompleksiteten af 
området, risikobilledet ændres og koncentrationen af mennesker, 
investeringer og værdier opkoncentreres. Det stiller nye krav for at 
opretholde et resilient Østjylland. Et resilient samfund består af robuste 
borgere, robuste virksomheder og robuste myndigheder, der er i stand til 
handle i uforudsete situationer og efterfølgende etablere normale tilstande 
igen.  

For at lette dialogen med kommunerne og skabe en fælles platform tages 
der udgangspunkt i kommuneplanen og planlovens generelle 
anvendelsestekst for rammebelagte områder, se bilag 1. Samspillet med 
udviklingen koordineres fra kommuneplan til lokalplan og til konkret 
byggesagsbehandling til glæde for borgere og erhvervsliv i det daglige. 
Derudover tilpasses den risikobaserede dimensionering en gang i hver 
byrådsperiode. Den fælles platform er vejen til at sikre god sammenhæng 
mellem områdets udvikling og tryghed for borgerne.

Forebyggelse betaler sig, når både erkendte og ukendte trusler betyder, 
at Østjylland og Østjyllands Brandvæsen skal udvikles robust, således 
fremtidens udfordringer forudses og imødegås så rettidigt som muligt. 
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Både nationale og internationale hændelser sætter en ufravigelig ramme 
for udviklingen af et sikkert Østjylland.

Danmark tilpasser sig i disse år klimaændringerne og derved skabes blå 
og grønne løsninger i hele landet. Når tilpasning ikke er mulig eller 
tilstrækkelig, er brandvæsnet uundværlig for et sikkert Østjylland, der er 
attraktiv at investere i. Et effektivt beredskab understøtter både at der kan 
opretholdes sikker drift af kommunale kerneydelser samtidig med, at 
oversvømmelser håndteres og skader på fx central infrastruktur 
begrænses, således byen hurtigst mulig kan vende tilbage til normale 
forhold.

Den 1. april er kommunernes planlæggere inviteret til møde for at sætte 
fokus på samspillet Østjyllands udvikling og sikkerheden for borgerne. Der 
afholdes et separat møde på Samsø.

Den foreslåede opdeling efter kommuneplanernes rammer er drøftet på 
direktørforum den 8. arts 2016. Der bakkes op om forslaget.

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 6, Bilag 1 Udvikling ifølge kommuneplanerne

Med udgangspunkt i kommuneplanrammerne fra Plansystem.dk er den 
generelle anvendelsestekst anvendt til at inddele Østjylland i klasser, som 
har sammenligneligt behov for beredskabsmæssig indsats. Derudover 
inddrages perspektivarealerne for at Østjyllands Brandvæsen har fokus 
på udviklingen.

Signatur
 Gul – City
 Blå – Erhverv med særlig hensyn
 Pink – Særlig byggeri
 Grøn - Alm byggeri
 Orange/mørkegrøn - Landzone, landsbyer og sommerhuse

Dato 6. maj 2016
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Derudover arbejdes med land og naturområder, ø-samfund og særlige 
risikoobjekter som fx sevosovirksomheder, arrangementspladser, højhuse 
og supersygehuse.

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østtjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 7: Risikobaseret dimensionering - serviceniveau

Til beslutning: 
Det besluttes, at 

1. kommunegrænserne i Østjylland viskes bort. Serviceniveauet vil 
fremadrettet afhænge af geografisk område, jævnfør opdeling i 
plankategori ud fra en beredskabsfaglig vurdering fra Sag nr. 6 
Udvikling med sikkerhed.

2. placering af Østjyllands Brandvæsens stationer skal sikre, at så 
mange borgere som muligt oplever en god dækning inden for den 
økonomiske ramme. Der regnes på fremtidig stationsplacering ud 
fra følgende hensyn:

 Fremtidssikret dækning. Placering af Østjyllands 
Brandvæsens stationer skal tage højde for den fremtidige 
byudvikling og vækst i Østjylland.

 Rekruttering af deltidsbrandmænd

 Mulighed for sammensatte udrykninger ved større, 

komplekse eller samtidige hændelser

 Undgå at større områder efterlades uden dækning i 

tilfælde, hvor styrken er indsat perifært i et 

slukningsområde

3. serviceniveauet i den risikobaserede dimensionering defineres, 
som den hjælp borgerne kan forvente af Østjyllands Brandvæsen 
i forhold til både at kunne forebygge og afhjælpe skader, ulykker 
og katestrofer.

Dato 6. april 2016
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4. serviceniveauet måles på nedenstående x??x parametre for 
Østjyllands Brandvæsens forebyggende indsats og 12 parametre 
for den afhjælpende indsats:

Den forebyggende indsats

Parametre fremlægges på mødet.

Den afhjælpende indsats
1. Tryghed

Borgerne i Østjylland oplever hurtigt at få hjælp. Den afhjælpende indsats 
påbegyndes allerede, når det første køretøj ankommer.

Mål: Seneste ankomsttid for første køretøj – ud fra plankategori

2. Kapacitetsopbygning
Til en række indsatser er der behov for flere køretøjer og flere 
kompetencer. Disse supplerer førsteudrykningen.  Alle opgaver på 
skadesstedet kan løses, når kapacitetsopbygningen er afsluttet. 

Mål: Seneste ankomsttid for de resterende køretøjer og 

kompetencer – ud fra plankategori

3. Assistancemulighed
Ved nogle indsatser viser det sig, at førsteudrykningen ikke er 
tilstrækkelig.  I disse tilfælde kan yderlig assistance rekvireres.

Mål: Seneste ankomsttid til skadestedet efter rekvirering af 

assistance – ud fra plankategori

4. Udrykningens sammensætningen 

Udrykningen tilpasses den konkrete anmeldelse samt tilpasses derudover 
til den kategori, hvor hændelsen er indtruffet. Der skelnes mellem city, by, 
land og Ø. Ved både virksomheder og særlige objekter tilpasses 
udrykningen konkret. 

Mål: De ressourcer, der som minimum ankommer på et 

skadessted som en del af Tryghed og Kapacitetsopbygning – ud 

fra plankategori

5. Robusthed

Ud over en forsvarlig udrykning til dagligdags hændelser skal Østjyllands 
Brandvæsen have en vis robusthed. Robusthed er evnen til at håndtere 
meget store og komplekse hændelser og flere samtidige hændelser. 

Mål: Antal brandmænd på vagt samt antallet af samtidige 

hændelser, der kan løses forsvarligt.

side 2 af 5



6. Operativ ledelse 

Der er behov for operativ ledelse ved større hændelser og katastrofer. 
Østjyllands Brandvæsen kan indgå på flere niveauer i forskellige 
myndigheders krisestyringsstabe. 

Mål: De niveauer hvor Østjyllands Brandvæsen bidrager med 

operativ ledelse

7. Teknisk ledelse 

Østjyllands Brandvæsen er ifølge lovgivningen ansvarlig for at foretage 
den tekniske ledelse af indsatsen på alle skadessteder i Østjylland. 

Mål: Den tekniske ledelses geografisk dækning, robusthed samt 

håndtering af særlige hændelser.

8. Specialer 

De kompetencer og det materiel, som ikke er en fast del af 
kapacitetsopbygningen, men som afsendes til særlige hændelser, fx 
dykkere. Antal og placering tilpasses den ringe sandsynlighed for 
samtidige særlige hændelser.

Mål: Specialer til rådighed internt hos Østjyllands Brandvæsen

9. Uddannelse 

Det personale der er en del af den afhjælpende indsats ved Østjyllands 
Brandvæsen, skal have de nødvendige kvalifikationer.

Mål: Uddannelsesniveau for indsatsleder, holdleder og 

brandpersonel

10. De frivillige

De frivillige i Østjyllands Brandvæsen er en del af fællesskabets 
robusthed.

Mål: De opgaver, hvor de frivillige kan anvendes, som en del af 

den afhjælpende indsats

11. Vandforsyning til brandslukning

Det er kommunalbestyrelsen, der ifølge lovgivningen skal sørge for 
tilstrækkelig vandforsyning. Behovet for vandforsyning knyttes til 
kategorierne.

Mål: Tilgængelig vandforsyning til brandslukning – ud fra 

plankategori

12. Indkvartering og forplejning 

Det kommunale redningsberedskab skal ifølge loven kunne modtage, 
indkvartere og forpleje evakuerede
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Mål: Det antal borgere som Østjyllands Brandvæsen til en hver tid 

kan indkvartere og forpleje.

Sagsfremstilling:
Der har i første kvartal 2016 været afholdt møder med alle afdelinger i 
Østjyllands Brandvæsen for at sikre medarbejderinvolvering. Derudover 
har der været møder med samtlige faste vagthold, på alle 
deltidsstationerne og med de frivillige, så alle medarbejdere i Operativ 
Afdeling er blevet inddraget.
 
Der har været afholdt møder med beredskabsdirektørerne i henholdsvis 
Sydøstjyllands Brandvæsen og Beredskab og Sikkerhed med henblik på 
at afdække mulighederne for at udvide det nuværende samarbejde om 
brand og redningsopgaver i grænseområder. Derudover er der planlagt 
møde med Politiet til en drøftelse trusler og risici i Østjylland herunder 
symbolmål.

I arbejdet med at fastlægge Østjyllands serviceniveau er 
kommunegrænserne fjernet og tilsvarende de nuværende 
slukningsgrænser, således 
synergierne og stordriftsfordelene fra den nye organisation kan høstes. 
Der regnes på forskellige parametre og scenarier, hvad angår både 
udrykningstider, udrykningernes sammensætning, samtidige hændelser 
og økonomi sammenholdt med risikobillede og både nuværende og 
fremtidig byudvikling, jfr. Sag nr. 6. 

Serviceniveauerne er tidligere defineret, som det der stod på hver station. 
For at udnytte stordrift og synergi, sprede kompetencerne, undgå unødig 
overlap på specialer, der skal vedligeholdes, vurderes det mere rimeligt at 
definere, hvad der kan forventes på fx et skadessted. Tilsvarende man 
ved renovation præcis ved, hvornår skraldespanden tømmes, men ikke af 
hvem, hvor mange og med hvilken bil.

Der er arbejdet med at definere de parametre, som der måles på i forhold 
til at definere serviceniveauet. Således borgerne i størst mulig omfang ud 
fra risiciene, hvor de bor, modtager tilstrækkelig hjælp. 
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Det er forventningen, at dimensioneringen udarbejdes inden for den 
tildelte økonomiske ramme fra indstillingen juni 2015. I forhold til den 
fremtidige byudvikling, den forøgede kompleksitet og udefra kommende 
parametre i Østjylland kan der på sigt være behov for investeringer. 
Beredskabet er at betragte som en del infrastrukturen, der udvikles med 
byerne.

Med udgangspunkt i drøftelserne på mødet 6. april konkretiseres mål og 
scenarier. Til mødet i maj foreligger forslag til serviceniveau for hver af de 
xx forebyggende parametre og de 12 afhjælpende parametre til 
beslutning. Derudover foreligger der forskellige beregninger på konkrete 
scenarier til drøftelse og beslutning. Efter mødet den 4. maj tilrettes 
dimensioneringen, hvorefter en færdig plan sendes i høring internt hos 
Østjyllands Brandvæsen og hjemkommunerne samt eksternt til 
myndigheder og samarbejdspartnere.  Der udarbejdes herefter en 
indstilling, som forventes behandlet i de fire byråd efteråret 2016.

Sagsbehandler: Jakob Larsen

Tlf.: 29 68 56 87

E-post: jl@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk
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Bestyrelsesmøde

Sag nr. 8: Udviklings- og strategiprojekter

Til orientering og drøftelse: 
For at tilpasse Østjyllands Brandvæsen fremtidens både kendte og 
ukendte udfordringer samt effektivisere driften arbejdes der parallelt med 
driften med en række udviklingsprojekter, strategiprojekter og særlige 
fokusområder. 

Sagsfremstilling:
I 2016 deltager Østjyllands Brandvæsen løbende i netværksmøder under 
Danske Beredskaber for at videndele og knytte relationer til de nye 
kommunale beredskaber.

Af andre projekter kan nævnes:

 Oversvømmelsesrisiko på Aarhus Havn. Et projekt, der er afledt 
af og finansieret gennem Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan 
2014. Projektet løber i 2016 og 2017 og kortlægger både risiko og 
løsninger. 

 Samling af Østjyllands Brandvæsen i en hovedlokalitet, således at 
de ønskede effektiviseringsgevinster og synergieffekt af det 
øgede samarbejde kan opnås. Som et projekt herunder etablering 
af nyt øvelsesområde og vagtcentral.

 Brandsikkerhed i Høje huse. Hvordan kan byen udvikles og 
fortættes uden det går ud af sikkerheden. Konkret samarbejdes 
der bredt omkring at gentænke brandsikkerheden i høje huse.

Dato 6. april 2016
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 Forebyggelse af kræftrisiko. Arbejdsmiljøgrupperne fortsætter 
arbejdet med at forebygge kræftrisikoen i både operativ og 
uddannelses regi. Forskning på området følges løbende, ny viden 
og erfaringer indsamles. Instruktionerne evalueres og tilrettes 
løbende.

 Brandslukning med sekundavand. Brug af drikkevand til 
brandslukning og investeringer i store og dyre rørdimensioner for 
at have tilstrækkelig med vand til brandslukning gentænkes. Der 
deltages i et konkret projekt i Nye med bl.a. Aarhus Vand, COWI 
og Tækker Group.

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk
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