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Bemærk:

1   Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2   Siden sidst

Lars Hviid orienterede:

 Der er efter fusionen af beredskaberne foretaget evaluering af organisationen i 
Østjyllands Brandvæsen, hvilket bl.a. har medført drøftelser med relevante 
medarbejdere omkring fremtidige ønsker – og muligheden for at imødekomme disse. 

Der har under fusionsprocessen været arbejdet hårdt for opretholdelse af driften, 
hvilket har medført øget ressourcepres på nogle medarbejdergrupper. Organisationen 
er fortsat under pres, hvilket også medfører øget fokus på trivslen hos 
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medarbejderne.

 Effektiviseringskatalog for Østjyllands Brandvæsen er under udarbejdelse. Dette tilgår 
bestyrelsen til mødet i januar 2017.

 Den nationale forebyggelsesstrategi er under udarbejdelse i Beredskabsstyrelsen. 
Strategien forventes udsendt ultimo 2016. På baggrund af den nationale 
forebyggelsesstrategi udarbejdes en lokal forebyggelsesstrategi for Østjyllands 
Brandvæsen, herunder fremtidig strategi for brandsyn.

 Der har i løbet af en kort periode været 3 større indsatser i Østjyllands Brandvæsen. 
Disse indsatser har bl.a. vist den styrke, en ny udrykningssammensætning medfører 
som følge af Plan for Østjyllands Brandvæsen.

Med henblik på læring ved sådanne indsatser, er der på baggrund af den ene af de 3 
indsatser igangsat en intern evaluering.

Hyppigheden af særlige hændelser blev kort drøftet. 

 Det Norske Veritas har gennemført recertificering på arbejdsmiljødelen hos dele af 
Østjyllands Brandvæsen. Alle stationer indgår fremadrettet heri.

Orienteringen i sag nr. 2 blev taget til efterretning.

3   Hovedlokalitet

Lars Hviid orienterede om – og gav en status på projektet omkring etablering af ny 
hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen. Aarhus Kommune har som hjemkommune for 
Østjyllands Brandvæsen forpligtet sig til etablering af ny hovedlokalitet.

Til brug for en drøftelse omkring finansiering af processen, forventes første økonomiske 
oplæg klar i december 2016. 

Bestyrelsen ønsker opmærksomhed på fleksible løsninger samt nødvendige pladsforhold i 
forbindelse med etablering af ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen. Dette blev 
drøftet.

Med ovenstående bemærkning blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 3 taget til 
efterretning.

4   Arrangementer 2016

Lars Hviid gav en status på arrangementer for 2016 – samt Østjyllands Brandvæsens 
involvering heri.
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I forbindelse med at Aarhus er udnævnt til Kulturhovedstad, forventes en stor stigning af 
arrangementer i 2017. Ligesom der forventes en generel stigning i afvikling af 
arrangementer i Østjylland.

Jakob Larsen orienterede om Aarhus Kommunes beredskab i forbindelse med større 
arrangementer – samt hvilke tiltag der arbejdes med, herunder planlagte øvelser. Der 
skal bl.a. være fokus på opretholdelse af sikker drift under større arrangementer. Jakob 
Larsen orienterede ligeledes om etablering af en eventstab i Aarhus Kommune.

Vigtigheden i kommunikation til borgere, arrangementsansøgere m.fl. i forbindelse med 
større og flere samtidige arrangementer blev drøftet. 

Ved større ulykker, er det alene politidirektørerne, direktøren for beredskabet samt 
borgmesteren i den enkelte kommune, der kommunikerer. Der ønskes opmærksomhed 
på orientering herom til det politiske niveau.

Der blev udtrykt ønske om, at der generelt er opmærksomhed på at kommunikere ”den 
gode historie” ud.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 taget til 
efterretning.

5   Regnskab 3. kvartal 2016
 
Lars Hviid orienterede om – og gennemgik - materialet medsendt dagsordenen – samt 
om det forventede resultat for 2016.

Status på brandhanedelen i de 4 kommuner blev drøftet. Lars Hviid oplyste, at 
væsentlige mangler holdes op mod budgettet, og drøftes om nødvendigt med den 
enkelte kommune.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 5 blev taget til efterretning.

6   Forslag til Takstblad

Lars Hviid orienterede om baggrunden for sag nr. 6 - herunder ønsket om 
standardisering af taksterne i Østjyllands Brandvæsen. 

Taksterne er gældende for de 4 kommuner i Østjyllands Brandvæsen. 

Bestyrelsen tiltrådte sag nr. 6 incl. bilag som indstillet.

Mulig terrorsikring af pullerter i Aarhus Kommune blev drøftet. Marc Perera Christensen 
foreslog, at en sådan drøftelse finder sted i Magistraten.
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7   Budget 2018

Lars Hviid orienterede om budget 2018 – og arbejdet hermed.

Første oplæg til budget 2018 tilgår direktørforum på mødet i december 2016. Der 
udarbejdes oplæg til bestyrelsen til mødet i januar 2017.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 blev taget til efterretning.

8   Forslag til Udviklingsplan 2017-2020

Revideret materiale blev omdelt på mødet. Lars Hviid orienterede om materialet – og 
arbejdet hermed.

Bestyrelsen foreslog følgende ændringer under ”Mål frem mod 2020”:

 ”Eksterne” fremgår før ”Interne”
 Pind nr. 3 skal op som pind nr. 2 under ”Eksterne”

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 8 incl. bilag taget til 
efterretning. 

9   Plan for Østjyllands Brandvæsen

Lars Hviid orienterede om, at Plan for Østjyllands Brandvæsen er godkendt i byrådene 
h.h.v. Skanderborg, Odder og Samsø Kommune. Datoen for politisk behandling heraf i 
Aarhus Kommune er p.t. ukendt.

Camilla Fabricius meddelte, at Plan for Østjyllands Brandvæsen skal godkendes i Aarhus 
Byråd inden jul.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 9 blev taget til efterretning.

10   Entreprenørkontrakter (Lukket punkt)

Jakob Larsen forlod mødet, inden behandlingen af det lukkede punkt.

Lars Hviid orienterede om materialet medsendt dagsordenen.

Den fremtidige udbudsramme blev drøftet. Marc Perera Christensen ønsker på et senere 
tidspunkt yderligere drøftelse heraf. Der forventes en temadrøftelse af 
konkurrenceudsættelse af brandslukning på bestyrelsesmødet i januar 2017.

Der blev forespurgt til, hvorvidt andre aktører forventes at byde på en sådan opgave. 
Lars Hviid oplyste, at ikke andre aktører end Falcks Redningskorps og de kommunale 
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beredskaber forventes at byde på en sådan opgave, da der på europæisk plan ikke findes 
private aktører til en sådan opgave.

Bestyrelsen tiltrådte med ovenstående bemærkninger sag nr. 10 incl. bilag som indstillet.

11   Evt.

Lars Hviid oplyste, at der fredag den 6. januar 2017, afholdes nytårsparole hos 
Østjyllands Brandvæsen på St. Odder. Der udsendes invitationer i løbet af december 
2016.


