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Afbud:
Fraværende:
Bemærk:

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2

Siden sidst

Direktør Lars Hviid orienterede.




Budget 2018 – der arbejdes på første oplæg, der præsenteres på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Strategiplan og effektiviseringskatalog for Østjyllands Brandvæsen. Forventes
fremlagt på førstkommende bestyrelsesmøde.
Konkurrenceudsættelse.






Falckkontrakter. Østjyllands Brandvæsen har mulighed for at benytte sig af option
omkring forlængelse af de nuværende kontrakter.
Udarbejdelse af nyt fælles takstblad for de 4 kommuner i Østjyllands Brandvæsen.
Forventes fremlagt på førstkommende bestyrelsesmøde.
De nuværende takster bibeholdes frem til nyt takstblad er godkendt i – og af
Bestyrelsen.
Beredskabsplanlægning for de 4 kommuner i Østjyllands Brandvæsen påbegyndes.
Proces og koncept aftales nærmere med den enkelte kommune.

Orienteringen i sag nr. 2 blev taget til efterretning
3

Ny beredskabslov

Direktør Lars Hviid orienterede om ændringerne i den nye beredskabslov jf. materiale
udsendt med dagsordenen.
Der var fra Bestyrelsen ønske om, at Østjyllands Brandvæsen skriftligt orienterer
kommunernes indkøbs- og udbudskontorer om opmærksomhedspunkter omkring
opkrævning af gebyrer for udrykning til blinde alarmer.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 3 blev taget til efterretning med ovenstående
bemærkning.
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Nyt fra afdelingerne

Direktør Lars Hviid orienterede om – og gav en status på arbejdet i de enkelte afdelinger
i Østjyllands Brandvæsen.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 blev taget til efterretning.
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Halvårsregnskab 2016

Direktør Lars Hviid orienterede om – og gennemgik kort det med dagsordenen
medsendte materiale.
Der skal være opmærksomhed på, at der i driftsbudgettets hovedtotal indgår økonomien
til brandhaneprojektet i Aarhus Kommune. Der forventes således et mindre forbrug ved
udgangen af 2016 på ca. 0,5 mio.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 5 blev taget til efterretning.
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REPO aftale

Direktør Lars Hviid orienterede om baggrunden for indgåelse af REPOaftalen. Østjyllands
Brandvæsen har hentet erfaring fra Aarhus Kommune.

Side 2

Bestyrelsen foreslår, at der af hensyn til Østjyllands Brandvæsens likviditet fremadrettet
er opmærksomhed på terminer ved indgåelse af kontrakter.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 6 blev taget til efterretning med ovenstående
bemærkning.
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Forslag til Plan for Østjylland

Plan for Østjyllands Brandvæsen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 4. maj 2016.
Serviceniveau og stationsplaceringer er uændret i materialet medsendt dagsordenen til
dagens bestyrelsesmøde.
Det fremsendte materiale medsendt dagsordenen blev drøftet.
Jakob Larsen orienterede om modtagne høringssvar. Høringssvar der omhandler den
organisatoriske del er videregivet til relevante ledere til brug for det videre arbejde med
implementering af planen. Der har med Beredskabsstyrelsen været afholdt et positivt
dialogmøde.
Formanden for Bestyrelsen ønsker, at der med sagsfremstillingen til byrådene medgår en
økonomisk orientering. De øvrige bestyrelsesmedlemmer tiltræder dette forslag. Der er
enighed om, at Østjyllands Brandvæsen indarbejder det i byrådsindstillingen.
Observatøren for deltiden tilkendegav, at tankegangen i planforslaget som udgangspunkt
findes for værende interessant. Dog blev der henledt opmærksomhed på, at de
foreslåede forandringer har stor betydning for medarbejderne på St. Lystrup. Det ønskes
derfor, at der er stor opmærksomhed på, at såvel proces som tidsplan kommunikeres
tydeligt ud. Direktør Lars Hviid tilkendegiver vigtigheden i, at der arbejdes for en god
overgangsplan. Tidshorisonten for implementeringen er ikke kendt på nuværende
tidspunkt.
Observatøren for De Frivillige tilkendegav, at der opleves usikkerhed omkring fremtidige
køretøjer.
Observatøren for de fastansatte medarbejdere fandt det positivt, at det forebyggende
område indgår i planforslaget. Der blev gjort opmærksom på, at der hos medarbejderne
opleves en fremtidig usikkerhed, da der i materialet er nævnt, at der til kan alarmeres 52
brandmænd på fastlandet, da styrken på fastlandet for nuværende tæller 64
brandmænd. Direktør Lars Hviid oplyste, at der i materialet er nævnt, at der minimum
kan stille 52 faste brandmænd.
Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen afsender til byrådene i Skanderborg, Odder, Samsø
og Aarhus Kommune ensartet byrådsindstilling.
Bestyrelsen tiltrådte med ovenstående bemærkninger sag nr. 7 incl. bilag som indstillet.

Side 3
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Procedureretningslinier, MED

Direktør Lars Hviid orienterede om, at der af hovedMEDaftalen fremgår, at
procedureretningslinierne medsendt dagsordenen skal udarbejdes. Disse er udarbejdet i
regi af MEDudvalget i Østjyllands Brandvæsen.
Nødvendigheden af en godkendelse af disse i Bestyrelsen blev drøftet. Lars Hviid
orienterede om baggrunden herfor.
Bestyrelsen tiltrådte med ovenstående bemærkninger sag nr. 8 incl. bilag som indstillet.
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Ekstraordinære hændelser

Direktør Lars Hviid gennemgik kort materialet medsendt dagsordenen – samt orienterede
om de økonomiske udfordringer der kan ramme Østjyllands Brandvæsen, såfremt der
ikke træffes beslutning om finansiering af ekstraordinære hændelser.
Bestyrelsen tiltrådte sag nr. 9 incl. bilag som indstillet.
10

Fælles hovedlokalitet

Direktør Lars Hviid orienterede om projektet.
Det findes for værende særdeles vigtigt, at Østjyllands Brandvæsen hurtigst muligt
samles på én fælles lokalitet. Dette vil bl.a. medføre et større fællesskab, bedre
udnyttelse af ressourcerne – samt gøre det muligt at efterleve ejerstrategien for
Østjyllands Brandvæsen.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 10 blev taget til efterretning.
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Særlige arrangementer

Stabsmedarbejder Jakob Larsen orienterede om Aarhus Kommunes baggrund for
etablering af et kommunalt eventberedskab.
Opmærksomhedspunkter ved større events blev drøftet.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 11 blev taget til efterretning.
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Et forberedt beredskab

Direktør Lars Hviid orienterede om fokusområder m.h.p. at imødekomme et forberedt
beredskab.
Vigtigheden i et velfungerende kriseledelsessystem samt veluddannede medarbejdere er
helt afgørende for et forberedt beredskab til atypiske hændelser.

Side 4

Sag nr. 12 blev drøftet, og der var i Bestyrelsen enighed om, at Østjyllands Brandvæsen
repræsenteres via danske beredskaber og KL. Østjyllands Brandvæsen skal aktivt have
opmærksom på levering af eventuelt materiale, der kan skabe opmærksomheden på
økonomien til ekstraordinære hændelser.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 12 blev taget til efterretning.
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Evt.

Intet til dette punkt.

Side 5

