
  

 

 

 

VISION 

 

Borgere, virksomheder og institutioner oplever Østjyllands 
Brandvæsen som en moderne, professionel og effektiv 
organisation, der medvirker til et trygt og sikkert Østjylland. 

 

MISSION 

 

Østjyllands Brandvæsen udvikler og leverer beredskabsorienterede 
ydelser til borgere, virksomheder og institutioner med fokus på 
individuelle behov. 

Vi afdækker proaktivt udviklings- og effektiviseringsmuligheder i 
egen organisation – og gennem relevant involvering af øvrige 
aktører. 

Østjyllands Brandvæsen vil opleves som attraktiv arbejdsplads og 
fællesskab, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere. 
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Årshjul for Budgetproces Østjyllands Brandvæsen 

Bestyrelsen har budgetkompetencen for Østjyllands Brandvæsen under 
instruktion fra byrådene. Budget og regnskab skal godkendes af mindst 5 
bestyrelsesmedlemmer herunder mindst en fra hver kommune. Byrådene 
orienteres i maj om godkendt budget og regnskab. 
 
Budgetprocessen 
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 er illustreret i figur 1. 

 

 
Tidligere beslutninger med betydning for budgettet 
Hjemkommuners byråd vedtog 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. ”   
 
”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”. 
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Figur 1: Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen  
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