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Bilagsforside

Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 1 Godkendelse af
dagsorden

Dagsordens titel

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenspunkt nr

1

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden
Til godkendelse:
Forslag til dagsorden godkendes.
Sagsfremstilling:
Forslag til dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. Hovedlokalitet
4. Arrangementer i 2016
5. Regnskab 3. kvartal
6. Forslag til Takstblad
7. Budget 2018
8. Forslag til Udviklingsplan 2017-2020
9. Plan for Østjyllands Brandvæsen
10. Entreprenørkontrakter (Lukket punkt)
11. Evt.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 2 Siden sidst

Dagsordens titel

Siden sidst

Dagsordenspunkt nr

2

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 2: Siden sidst
Til orientering:
Direktør Lars Hviid orienterer om nyt siden sidste møde.
Eventuelle nyheder fra kommunerne.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 3 Hovedlokalitet

Dagsordens titel

Hovedlokalitet

Dagsordenspunkt nr

3

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 3: Hovedlokalitet
Til orientering:
Lars Hviid orienterer om status på etablering af hovedlokalitet på Bautavej.
Sagsfremstilling:
Som en del af aftalen om dannelsen af Østjyllands Brandvæsen har Aarhus Kommune forpligtiget sig til at finde en egnet hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen.
Der arbejdes sammen med Aarhus Kommune og eksterne konsulenter på
at få disponeret arealerne på Bautavej. Det drejer sig om både kontorer,
vagtcentralsfaciliteter, værksteder og ikke mindst garager, udendørsarealer og øvelsesområde. Derudover arbejdes der på at etablere krisestyringsfaciliteter i sammenhæng med vagtcentralen.
Der er endvidere nedsat følgende arbejdsgrupper:


Disponering af Bautavej



Økonomi herunder håndtering af huslejemodel og – opkrævning.
Den fremtidige husleje afventer arbejdsgruppens analyser.



Servicefunktioner og serviceaftaler

Derudover er der internt i Østjyllands Brandvæsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal designe et nyt og moderne øvelsesområde.
De nuværende brugere af Bautavej forventes at være flyttet ultimo 2016.
Forventningerne til flytning medio 2017 er under pres, da bl.a. disponering
af arealerne tager tid.
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Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 4 Status på
arrangementer 2016

Dagsordens titel

Arrangementer 2016

Dagsordenspunkt nr

4

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 4: Status på arrangementer i 2016
Til orientering:
Lars Hviid orienterer om arrangementer i Østjylland i 2016.
Sagsfremstilling:
På mødet bestyrelsesmødet januar 2016 blev der udtrykt ønske om en
status på arrangementer i 2016.
Der tegner sig et billede af, at antallet og kompleksiteten af arrangementer
i Østjylland er stigende. Det er godt for brandingen af Østjylland og væksten i regionen, ligesom der skabes liv og gode oplevelser for borgerne.
Væksten i antallet af arrangementer betyder dog også, at den trafikale
fremkommelighed i stigende grad påvirkes til gene for både den almindelig trafikafvikling og for brandvæsnet. Desuden anvender Østjyllands
Brandvæsen ikke uvæsentlige ressourcer på dialogmøder, sagsbehandling og evalueringer, ligesom der afsætter operative kapaciteter ved de
største arrangementer. Østjyllands Brandvæsen bidrager både som myndighed og med faglig sparring/rådgivning.
I 2016 har Østjyllands Brandvæsen som myndighed sagsbehandlet på
flere end 350 arrangementer og udtalt sig til et tilsvarende antal. Dertil
kommer ca. 550 godkendelser af midlertidige overnatninger på skoler,
haller m.v. Nogle har været mindre arrangementer, hvor brandvæsnet
gennemgår flugtveje, scene og bordopstillinger i festtelte, mens andre har
været større arrangementer med flere planlægningsmøder med arrangører og andre myndigheder som politi og kommuner. Det gælder eksempelvis arrangementer som SMUK fest i Skanderborg og Northside festival i
Aarhus. Det forventes, at der under Europæisk Kulturhovedstad 2017 vil
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ske en voldsom stigning i antallet af arrangementer, der skal sagsbehandles.
Der er et stort fokus på at skabe sikre arrangementer i Østjylland. Derudover er der en øget risiko mere generelt, når fremkommeligheden er nedsat og mange mennesker samles på lidt plads, hvad enten det handler om
uheld under selve arrangementet, eller arrangementet påvirkes af andre
uheld som eksempelvis en større tagbrand eller voldsomme vejrhændelser.
Generelt har de afholdte arrangementer i 2016 ikke voldt problemer for
Østjyllands Brandvæsen udover, at den nedsatte fremkommelighed til stadighed er en udfordring.
I 2016 kan nævnes følgende større arrangementer:














AC/DC koncert
Tunø Festival
Smukfest
Samsø Festival
Northside
Sletten spejderlejr
Grøn koncert
Aarhus City Halvmaraton og andre motionsarrangementer
Classic Race
Aarhus Festuge
Sølund Festival
Åbningsfest på Fælleden

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 5 Regnskab 3 kvartal
2016

Dagsordens titel

Regnskab 3. kvartal 2016

Dagsordenspunkt nr

5

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 5: Regnskab 3. kvartal 2016
Til orientering:
Lars Hviid orienterer om regnskabet for de første tre kvartaler og forventninger til årsresultat.
Sagsfremstilling:
Store forsinkelser gennem hele foråret og sommeren på implementering
af både lønsystem og økonomisystem er indhentet. Efterslæbet på udsendelse af fakturaer er indhentet i september måned. I forhold til budgetlægningen er der fortsat problemer med indlæsninger fra KMD. Der arbejdes
på en løsning. Problemerne forventes løst frem mod budgetlægning for
2018.
Vedlagte regnskab for de tre første kvartaler viser, at økonomien i Østjyllands Brandvæsen hænger fornuftigt sammen, men at der fortsat er behov for at tilpasse budgetlægningen i det nye §60-fællesskab. Dette arbejde tager fart mod udgangen af året. Investeringsbudgettet er holdt ude
af det løbende driftsbudget i vedlagte oversigt for at holde overblikket over
den reelle drift.
Der er behov for at få gang i investeringerne, men det afventer bl.a. vedtagelse af Plan for Østjyllands Brandvæsen, samt at flere projekter først udvikles, hvilket tager tid i en ny organisation. Derudover har selve sammenlægningen krævet personalemæssige ressourcer, så det endnu ikke har
været muligt at initiere de projekter, som skal anvende pengene. I forbindelse med implementeringen af Plan for Østjyllands Brandvæsen vil der
udarbejdes en mere detaljeret investeringsplan. Der vil hovedsageligt
skulle investeres i køretøjer, sikkerhedsudstyr og specialer, som fx redningsvogn og miljøberedskab.
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Budgettet til at genoprette brandhanenettet i Aarhus Kommune samt implementering af radiokommunikationssystemet SINE vises ligeledes særskilt. Der er afsat særskilt anlægsbudget til brandhaner i foreløbigt fire år.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Bilag 2/2

Dokument Titel:

Bilag: Sag 5 Bilag 1 Regnskab
3 kvartal

Sag nr. 5, Bilag 1 – Regnskab 3. kvartal
Nedenstående regnskab for de første tre kvartaler 2016 er retvisende. Dog
mangler der stadig at blive lavet en budgetrevision samt et detailbudget, som
kan bruges til at lave økonomistyring ud fra. Dette har ikke været muligt, da
der fortsat er fejl i indlæsningerne fra KMD.

Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C
Telefon +45 86767676
Direkte +45 29685690

Efterslæbet på udsendelse af fakturaer er indhentet og lønsystemet er
færdig implementeret.

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Der arbejdes fortsat på at få sat gang i investeringerne. Her afventes bl.a.
vedtagelse af Plan for Østjyllands brandvæsen.
Driftsbudget – uden investerings- og implementerings budget
Forbrug

Budget 2016 i alt

Forventet resultat

Afvigelse

Adm. og investering

7.446.803

11.325.000

11.628.000

-303.000

Sekretariat og Stab

4.893.696

5.624.000

5.825.000

-201.000

Investering og ledelse

2.553.107

5.701.000

5.803.000

-102.000

44.948.371

56.805.000

53.791.000

3.014.000
-1.583.000

Operativ afd
Deltidsstyrke

8.094.943

10.340.000

11.923.000

Entreprenøraftaler

18.040.589

19.127.000

18.998.000

129.000

Fast styrke

12.854.557

19.361.000

17.027.000

2.334.000

Frivilligt Beredskab

248.441

549.000

150.000

399.000

Indsatsledeslse

1.764.582

2.111.000

2.295.000

-184.000

Operativ adm. og brandhaner

3.945.260

5.317.000

3.398.000

1.919.000

252.920

3.415.000

2.944.000

471.000

613.457

176.000

936.000

-760.000

Salg og Service
Kantine
Logistik

3.329.435

5.200.000

4.294.000

906.000

Uddannelsescenter

-1.467.405

-1.028.000

-913.000

-115.000

Vagtcentral

-2.222.567

-1.333.000

-1.373.000

Salg og Service adm.
Forebyggende Afdeling
Forebyggende
Hovedtotal

-

400.000

-

40.000
400.000

5.724.436

7.532.000

7.497.000

5.724.436

7.532.000

7.497.000

35.000
35.000

58.140.476

79.077.000

75.360.000

3.217.000

Driftsbudget - Investerings- og implementerings budget
Forbrug
Investering og implementering

Budget 2016 i alt

1.398.163

10.464.000

900.000

2.600.000

-

3.500.000

Branddragter

-

873.000

Investeringsplan, operativ
Drift i alt

Side 1 af 2

Afvigelse

3.989.000

Efterslæb, køretøjer
Implementering

Forventet resultat

14.453.000

-

873.000

1.350.163

2.089.000

2.089.000

48.000

7.991.000

1.000.000

6.991.000

-

59.538.639

93.530.000

79.349.000

13.681.000

Væsentlige afvigelser
Budgetlægningen for fuldtids- og deltids brandmænd er ikke retvisende, men
vil blive det efter budgetrevisionen. Dele af det forventede underskud på
deltiden hentes derfor reelt i en del af overskuddet i Fast styrke.
Udgifterne til løn bliver højere end normalt, hvilket skyldes flere
langtidssygemeldinger og deraf følgende behov for vikardækning i bl.a.
styrken og i kantinen.
Overskuddet på operativ adm. og brandhaner skyldes, at driften af
brandhaner i Aarhus Kommune fortsat er præget af, at der endnu ikke har
været personalemæssige ressourcer til både at igangsætte genopretningen
af brandhaner på anlægsbudgettet samt løfte den daglige drift af
brandhanenettet. Der forventes tilført personalemæssige ressourcer, når et
overblik over arbejdets omfang er kortlagt omkring årsskiftet 2016/2017.
Regnskab fremlægges igen på Direktørforum 15/12-2016.

Anlægsprojekter
Forbrug
Brandhaner

Budget 2016 i alt

Forventet resultat

Afvigelse

5.000.000

3.300.000

-

500.000

500.000

11.347

500.000

500.000

Nedlæggelse af brandhaner

197.000

750.000

600.000

Nedlæggelse af tanke

180.823

600.000

500.000

100.000

Udskiftning af brandhaner

460.665

2.450.000

1.000.000

1.450.000

105.074

200.000

Projektledelse og adm.
Tilsyn af brandhaner

Konsulentudgifter
SINE

954.908

-3.297.815

-

200.000

1.700.000
150.000

-

-2.868.709

2.868.709

Udgifter

1.570.894

4.869.000

2.000.000

2.869.000

Intægter

-4.868.709

-4.869.000

-4.868.709

-291

Aarhus Kommune har afsat 5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til genopretning af
brandhanenettet samt en reserve på 13 mio. kr. I forhold til budgettet på 5
mio. kr. årligt i 2016-2019, forventes der forskydninger mellem årene.
Forskydningerne vil være størst i 2016 og 2017.
Budgettet for 2016 forventes ikke forbrugt i indeværende år, da en
forudsætning for udskiftning af haner på Aarhus Vands forsyningsnet, der
udgør 85 % af hanerne i Aarhus Kommune, afhænger af, at Aarhus Vand
bl.a. opretter et datterselskab. Det er forventningen, at både de 5 mio for
2016, og det resterende budget for 2016 bliver anvendt i 2017, da meget af
den indledende planlægning er udført.
Derudover var der en restbevilling fra Aarhus Kommune til implementeringen
af radiokommunikationssystemet SINE. Restbevillingen er afregnet og
forventes anvendt over en periode på 4-5 år.

Side 2 af 2

Bilagsforside

Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 6 Godkendelse af
Takstblad

Dagsordens titel

Forslag til Takstblad

Dagsordenspunkt nr

6

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 6: Godkendelse af Forslag til takstblad
Til godkendelse:
Vedlagte Forslag til takstblad er drøftet på Direktørforum 27. oktober
2016. Det indstilles, at Forslag til Takstblad godkendes.
Sagsfremstilling:
Før sammenlægningen til Østjyllands Brandvæsen opkrævede de fire
hjemkommuner forskelligt gebyr for identiske ydelser fx overvågning af
alarmer, nødkald mv. I budgettet for 2017 bliver der foretaget en harmonisering af gebyrerne for overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg med fokus på, at de skal afspejle brandvæsnets udgifter kombineret
med at vilkårene i indgående abonnementer ikke bliver unødig ændret.
Gebyret for udrykning til blinde alarmer har tidligere været fastsat af Forsvarsministeriet.
Med den nye beredskabslov tydeliggøres beredskabernes hjemmel til at
opkræve gebyrer fra anlægsejere til dækning af specifikke udgifter. En forudsætning for gebyrernes opkrævning efter 1. juli 2016 er en politisk beslutning herom, samt at deres størrelse afspejler de reelle omkostninger.
Østjyllands Brandvæsen vil derfor fortsat opkræve gebyrer for:


Tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer
etableret i henhold til lovgivning om automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet.



Udrykning til blinde alarmer fra anlæg som nævnt oven for.

Taksbladet for Østjyllands Brandvæsen indeholder derudover oplysninger
om priser for leje af hjertestartere og brandmateriel, overvågning af tekniske alarmer, pullerter, miljøindsats og brug af køretøjer og andet materiel.
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Beregning af udgifterne til udrykning til blinde alarmer baseres sig på den
udrykningssammensætning, der fastlægges med Plan for Østjyllands
Brandvæsen fra 1. januar 2017. Der er taget højde for, at alarmerne kan
køres af både den faste styrke og deltidsstyrken, samt at der sendes en
Indsatsleder med. Det antages at fordelingen af udrykninger til blinde alarmer er sammenlignelig med fordelingen i 2014 og 2015.
Takstbladet er også gældende for Samsø Kommune dog er ydelser omfattet af aftalen med Samsø Redningskorps undtaget.
Priserne P/L fremskrives årligt. Priserne genberegnes mindst hvert 5. år.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Dokument Titel:

Bilag: Sag 6 bilag 1 Forslag til
takstblad

1. november 2016

TAKSTBLAD ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN
TIMEPRIS
Mandskabstime (privat)
Intern i ØJB
Udrykning (blind alarm) ABA*
Vægterkørsel
Opsætning af skilte, døde dyr, træer
(forsikringsteamet)
Patientløft - OBS 2 mand

2016
544,00
408,00
5.195,00
550,00

2017
555,00
417,00
6.399,00
561,00

2018
567,00
426,00
6.537,00
573,00

Beregnet

300,00
380,00

306,00
388,00

313,00
396,00

2014
2014

400,00
775,00
655,00
820,00
665,00
489,00
583,00

408,00
791,00
669,00
837,00
679,00
499,00
595,00

417,00
808,00
684,00
855,00
694,00
510,00
608,00

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

868,00

886,00

905,00

2014

337,00
5.273,00

344,00
5.383,00

351,00
5.500,00

2014
2014

553,00
37,00

565,00
38,00

577,00
39,00

2014
2014

225,00
508,00
714,00
75,00
386,00
335,00
11,00
199,00
159,00

230,00
519,00
729,00
77,00
394,00
342,00
11,00
203,00
162,00

235,00
530,00
745,00
79,00
403,00
349,00
11,00
207,00
166,00

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2016
2014

KØRETØJER
Alle priser på køretøjer er uden fører
Andre køretøjer under 3500 kg (L1, L4, P1)
Automobilsprøjte (tidl. M 6) (og C2) R1
Båd / benzin
Drejestige
Grusmaskine
Lastvogn o/3500 kg (C1 og C3)
Tankvogn
Dykker (mandskabstime incl. apparat og øvrigt materiel men
ex. linieholder)

MILJØ
Engangsflydespærring
Flydespærring - 15 mtr. pr. udlægning
Flydespærring – efterfølgende pr. døgn - dog max
ny-pris
Jordspyd

OPSUGNINGSMIDDEL
(33) Land (Absodan)
(66) Vand (Alfob W)
(99) Syre (CEoperl)
Superb
Olieskimmer
Sand
Miljøaffald
Spændelågsfad (miljøaffald)
Spændelågsfad (miljøaffald)

1. november 2016

AUTOMATISKE
BRANDSIKRINGSANLÆG
Oprettelse
Årlig overvågning af ABA, Aarhus
Årlig overvågning af ABA, Odder**
Årlig overvågning af ABA, Skanderborg***
Årlig overvågning af ABA, nye i Odder og
Skanderborg
Overvågning af nøgleboks

4.365,00
7.658,00
5.385,00
4.459,00

4.456,00
7.818,00
6.047,00
5.007,00

4.553,00
7.988,00
6.797,00
5.628,00

2014
2014
2014
2014

7.658,00
653,00

7.818,00
667,00

7.988,00
682,00

2014
2014

1.266,00
1.266,00
1.266,00
1.266,00
1.600,00
1.202,00
385,00
653,00
1.036,00

1.292,00
1.292,00
1.292,00
1.292,00
1.633,00
1.227,00
393,00
667,00
1.058,00

1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.669,00
1.254,00
402,00
682,00
1.081,00

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

943,00
1.800,00
316,00
2.000,00

963,00
1.838,00
323,00
2.042,00

984,00
1.878,00
330,00
2.087,00

2014
2014
2014
2014

71,00
518,00
732,00
559,00
400,00

72,00
529,00
747,00
571,00
408,00

74,00
541,00
763,00
583,00
417,00

2014
2014
2014
2014
2014

7.467,00
533,00
636,00
1.265,00
2.637,00

7.623,00
544,00
649,00
1.291,00
2.692,00

7.789,00
556,00
663,00
1.319,00
2.751,00

2014
2014
2014
2014
2014

TEKNISKE ALARMER
Alarmovervågning, generel****
Til/fra kontrol
Styring
Grundvandsalarm m.fl.
Alarmovervågning, stor B&U
Alarmovervågning, lille B&U
Tillæg for IP-alarmoverførsel B&U
Overvågn. elevator - Aarhus og Skanderborg
Overvågn. elevator – Odder *****
Overvågn. Mobiloverfaldsalarm - Aarhus og
Skanderborg
Overvågn. Mobiloverfaldsalarm – Odder*****
Dobbelt sikringer (ÅO)
Salg af Teletronica (overfaldsalarm)

ITV-overvågning
E-mailnotits v/usædvanlige hændelser
DVD optagelse af hændelse
Truvision 1-10 kamera
Truvision 11-20 kamera
Truvision 20- kamera

Pullerter
Pullertstyring, fjernstyring af pullertstyring via SMS
- hærværkssikret antenne
- årlig SIM kort (TDC)
- styring fra VC
- tilslutning

1. november 2016

NØGLEBOKSE - Birepo
Nøgleboks (reguleres efter indkøbspris)
Hængelås (reguleres efter indkøbspris)
Skilt
Gule skilte (t/vinduer/døre)
Årlig eftersyn af nøgleboks/hængelås
Årlig eftersyn af nøgleboks/hængelås - indendørs
Aflevering af cylinder og ilægning af nøgle
Nøgleboksopsætning
Tyv til nøglerør
Bagplade
Dækplade
Montageplade
Gevindstand
Gl. rød hængelås (reguleres efter indkøbsprisen)

3.165,00
2.982,00
114,00
10,00
451,00
208,00
466,00
1.141,00
189,00
195,00
218,00
235,00
115,00
1.374,00

3.231,00
3.044,00
116,00
10,00
460,00
212,00
476,00
1.165,00
193,00
199,00
223,00
240,00
117,00
1.403,00

3.301,00
3.110,00
119,00
10,00
470,00
217,00
486,00
1.190,00
197,00
203,00
228,00
245,00
120,00
1.434,00

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

15.985,00
4.520,00
2.670,00
518,00

16.319,00
4.614,00
2.726,00
529,00

16.675,00
4.715,00
2.785,00
541,00

2014
2014
2014
2014

41,00
61,00
61,00
544,00
544,00

42,00
62,00
62,00
555,00
555,00

43,00
63,00
63,00
567,00
567,00

2014
2014
2014
2014
2014

Hjertestarter
Hjertestarter
Hjertestarter - leje 1-3 år (2014-pris)
Hjertestarter - leje 4- år (2014-pris)
Hjertestarter - service

DIVERSE PRISER
Leje af brandmateriel
Leje af slanger
Leje af diverse armaturer (forgrener, strålerør mv.)
Vask af brandslanger
Reparation af brandslanger (ekskl. materialer)

P/L 2016-2017 2,09%. P/L 2017-2017 2,18%. Priserne genberegnes mindst hvert 5. år.
* Beløbet i 2016 er fastlagt af Forsvarsministeriet. Efter vedtagelse af ny beredskabslov pr 1/7-2016 skal prisen
afspejle de reelle omkostninger. Prisen er beregnet på baggrund af priser og interne timepriser, der fremgår af
Takstbladet og den udrykningssammensætning til blindealarmer, som fremgår af Plan for Østjyllands
Brandvæsen.
**Automatiske brandsikringsanlæg, Odder – fremskrevet ekstra 10% i både 2017 og 2018
***Automatisk brandsikringsanlæg Skanderborg - fremskrevet ekstra 10% i både 2017 og 2018
**** Der pågår afklaring af betaling for tyverialarmer
***** Priserne i Odder er fastholdt fra Odder Brandvæsens prisliste for at dække udgifter til udskiftning af
sendere/alarmer, så de kan overvåges fra fælles vagtcentral. Priserne forventes justeret ned inden for få år.

Bilagsforside

Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 7 Budget 2018

Dagsordens titel

Budget 2018

Dagsordenspunkt nr

7

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 7: Budget 2018
Orientering:
Lars Hviid orienterer om budgetprocessen frem mod, at bestyrelsen skal
drøfte budget 2018 på mødet 11. januar 2017.
Sagsfremstilling:
Der arbejdes i Østjyllands Brandvæsen på at lave et detailbudget, der viser udgifter og indtægters forventede fordeling for året allerede fra 2017.
Derudover vil der blive arbejdet med likviditetsstyring, som er afgørende
for, at der kan opnås størst mulig gevinst ved at anvende REPO.
Budgettet for 2018 holdes inden for den økonomiske ramme, der er tildelt
brandvæsnet med indstillingen om dannelsen af brandvæsnet juni 2015.
Budgetrammen indeholder bl.a. implementeringen af reduktionen i bloktilskud. Budgettet for 2018 vil ligeledes indeholde besparelser i medfør af
effektiviseringskataloget, der forventes drøftet på det kommende møde i
Direktørforum umiddelbart inden jul og synergier, der kan høstes ved flytning til fælles hovedlokalitet. Fælles takstblad for Østjyllands Brandvæsen
lægges til grund for vurdering af indtægter fremadrettet.
Forslag til budget for 2018 fremsendes med dagsordenen til Direktørforum
15. december 2016 med henblik på drøftelse på bestyrelsesmødet i januar 2017.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Sagsfremstilling: Sag 8 Forslag til
Udviklingsplan

Dagsordens titel

Forslag til Udviklingsplan 2017-2020

Dagsordenspunkt nr

8

Bestyrelsesmøde
Dato

18. november 2016

Sag nr. 8: Forslag til Udviklingsplan 2017-2020
Til orientering:
Lars Hviid orienterer om det arbejde, der pågår med at skabe - Èt Østjyllands Brandvæsen frem mod 2020.
Sagsfremstilling:
Hen over foråret 2016 har der i afdelingerne været arbejdet med at beskrive, hvordan man inden for rammerne af vision og mission vil skabe ét
Østjyllands Brandvæsen.
Ud over arbejdet i de enkelte afdelingerne påbegyndes et tilsvarende arbejde i MED-udvalget for at give medarbejderne en bredere mulighed for
at påvirke både, hvordan vi bliver ét Østjyllands Brandvæsen, men også i
høj grad at drøfte, hvad der overhovedet skal til for at skabe én organisation, og hvad den skal kendes på.
Chefgruppen er fra september blevet fuldtallig igen, og dermed initieres
også ledelsens arbejde med at få sat rammer og retning for organisationen. Der skal arbejdes med at skabe en fælles kultur og værdigrundlag,
som skal støtte op om konsolideringen som ét Østjyllands Brandvæsen.
Etableringen af en fælles hovedlokalitet på Bautavej bliver afgørende for
skabe en større samhørighed og samtidig bliver det tydeligt, at stationerne
rundt omkring i Østjylland giver den nødvendige nærhed til borgerne.
Planen er dynamisk på den måde at alle bilag revideres årligt, således udviklingsplanen kan udvikle sig med organisationen i de kommende år,
hvor mange ændringer skal finde deres plads og blive til hverdag. Det
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gælder både fælles hovedlokalitet, fælles dimensionering, implementering
af ny beredskabslov m.v.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk
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Dokument Titel:

Bilag: Sag 8 bilag 1 Forslag til
Udviklingsplan

Udviklingsplan for ”Ét Østjyllands Brandvæsen frem mod 2020”

Udviklingsplan for

”Ét Østjyllands Brandvæsen
frem mod 2020”
MED-udvalget
”XXXXX”

Operativ afdeling
”Vi er en servicevirksomhed, der
anvender nye metoder og teknologi til at
matche samfundets beredskabsmæssige
behov. Vores leverancer vil være
troværdige og i den forventede kvalitet”

Forebyggende afdeling
Sekretariatet
”Vi vil opleves som
en moderne,
professionel og
effektiv afdeling”

”Fra klassisk myndighed
til kundeorienteret
samarbejdspartner”
Salg og service
”Vi vil opleves kundevenlige både
internt og eksternt. Endvidere er
det vores mål at bidrage med
indtægtsgivende og
omkostningsbesparende tiltag i
Østjyllands Brandvæsen.”

Staben
”Vi leverer ledelsesstøtte. Vi
udvikler og samarbejder på tværs
såvel internt som med eksterne
samarbejdspartnere og
interessenter”

Ledelsen
”Frem mod 2020 vil vi
gennem en stærk
organisation skabe et
trygt og sikkert
Østjylland”

Udviklingsplan for ”Ét Østjyllands Brandvæsen frem mod 2020”

Under overskriften Udvikling med Sikkerhed vil Østjyllands Brandvæsen de kommende år
konsolidere sig som ét moderne, professionelt og effektivt brandvæsen.
Organisationen skal med sikkerhed udvikles til at danne rammen om en attraktiv arbejdsplads og
et fællesskab for alle dele af Østjyllands Brandvæsen. Motiverede, dygtige medarbejdere og en
stærk ledelse er de drivende kræfter, når nye udfordringer og krav fra omverdenen skal mødes
med professionalisme i foranderlige tider.

Borgernes tryghed
og sikkerhed vil
være i højsædet
hver dag.

Østjyllands
Brandvæsen vil udvikle
sig med Østjylland som
en samarbejdspartner.

Østjyllands Brandvæsen
vil finde sin rolle som en
del af infrastrukturen i et
Østjylland i vækst

Hjemkommunernes ejerstrategi, som er det politiske grundlag for Østjyllands Brandvæsen,
beskriver, hvordan fremtidens udfordringer mødes. Der ønskes et effektivt beredskab, der udnytter
sammenlægningen til endnu bedre opgaveløsning, og som samtidig bidrager til vækst gennem
bl.a. smidigere sagsbehandling, respekt for lokale udfordringer og forskellig geografi. Sammen
med ledelsens vision og mission er retningen for en god arbejdsplads og et godt fællesskab sat til
glæde for både medarbejdere, frivillige og borgere. Samtidig sættes trygheden for borgerne i
Østjylland i højsædet.

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.

Udviklingsplan for ”Ét Østjyllands Brandvæsen frem mod 2020”

Ét Østjyllands brandvæsen
Frem mod 2020 vil ledelse og medarbejdere fokusere på at udvikle en fælles identitet for
Østjyllands Brandvæsen. En identitet, der internt skaber et godt arbejdsmiljø, et fælleskab, og som
gør organisationen klar til at møde fremtidens udfordringer og samtidig understøtter lokal vækst.
Østjyllands Brandvæsen vil kendes som en god
samarbejdspartner, hvor faglighed er et vigtigt fundament
for robuste løsninger, og hvor arbejdsmiljøet er i højsædet.
Udviklingen i Østjylland bliver fulgt gennem både
planlægning og samarbejdet med andre myndigheder, så
trygheden i Østjylland fastholdes uanset vækst og øget
kompleksitet.

Alle medarbejdere og
frivillige skal kunne se
et mål og en mening
for sig i Østjyllands
Brandvæsen

Ledelsen vil frem mod 2020 initiere en kultur og
værdidebat i både egne afdelinger og gennem MED, således at samtlige medarbejdere kan se
både mål og mening i egne arbejdsopgaver. En dynamisk udviklingsplan med løbende tilpasning af
konkrete målsætninger og værktøjer for ledelsen, afdelingerne og MED sætter rammen. Arbejdet
med målsætninger mv er påbegyndt i 2016 og første udkast er vedlagt som bilag. Der arbejdes
videre og vedlagte bilag opdateres årligt.
Østjylland Brandvæsens visuelle udtryk er afgørende både for identiteten internt og for samfundets
indtryk af ét brandvæsen. Løbende opstribning af køretøjer, logo på stationerne, logo på uniform
m.v. bliver det synlige bevis på èt brandvæsen.
En dynamisk udviklingsplan er vigtig for, at Østjyllands Brandvæsen løbende kan tilpasse sig
samfundets behov og Østjyllands udvikling. En sådan tilpasning er afhængig af både
medarbejdernes og ledelsens input og engagement.

Under fælles tag på Bautavej
Etableringen af en fælles hovedlokalitet, som besluttet i ejerstrategien, er endnu et skridt mod en
fælles identitet. En hovedlokalitet er afgørende for, at synergier kan høstes og effektiviteten
højnes.

Synergier opnås når
faglighed og kompetencer
sættes i spil gennem
samarbejde og relationer i
hverdagen

En fælles arbejdsplads er vigtig for videndeling på
tværs i organisationen og en forudsætning for
opbygning af relationer, der både skaber en
større arbejdsglæde og bedre løsninger til
Østjylland Brandvæsens samarbejdspartnere.
Daglig synlighed og samarbejde med kollegaer er
et vigtigt fundament for dannelsen af en fælles
identitet for ét Østjyllands Brandvæsen.

Flytteprocessen er vigtig og en god anledning til medarbejderinvolvering, da faciliteterne på
Bautavej er et af de synlige eksempler på ét Østjyllands Brandvæsen.
MED udvalget har en enestående mulighed for sammen med ledelsen i Østjyllands Brandvæsen at
definere et fælles værdigrundlag
Ledelsens arbejde med at skabe en fælles identitet, en fælles kultur og værdigrundlag vil også
lettere kunne implementeres i hele organisationen, når en del af de geografiske skel nu fjernes.
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Stationerne er hjørnestenene
Uanset at mange kompetencer med fordel kan samles i et fælles hus, er borgernes tryghed
afhængig af brandstationer i hele Østjylland. Den tid, det tager hjælpen at nå frem til borgerne, er
afhængig af, at brandstationerne er placeret hensigtsmæssigt. Stationerne giver Østjyllands
Brandvæsen en nærhed og tryghed for
borgerne.
Brandstationerne skaber ud over
tryghed for borgerne også en synlighed
og et fællesskab lokalt, som er en
ekstra gevinst.

Hurtig udrykning i hele
Østjylland
hver dag – hele året

Viden er vigtig og mange kompetencer er afgørende
Østjyllands Brandvæsens løser mange opgaver, som bidrager til, at borgerne oplever Østjylland
som et trygt sted.
Brandslukning og redningsopgaver er kerneydelser sammen med forebyggelse af brand.
Østjyllands Brandvæsen bistår ved akutte problemer, der truer liv, væsentlig infrastruktur og miljø.
En fælles vagtcentral skaber det nødvendige overblik til de rette prioriteringer og disponeringer.
Østjyllands Brandvæsen bistår desuden kommunerne med beredskabsplanlægning og bidrager til
kommunernes kriseledelse, så disse fortsat kan yde service til borgerne under kriser.
Et fundament for Østjyllands Brandvæsens samlede opgaveløsning er robuste IT systemer,
løbende vedligehold af vognpark og udstyr, vedligehold af alle brandfolk og indsatslederes
uddannelse, effektiv intern logistik, administrative hjælpefunktioner, effektiv økonomistyring og
udvikling af dagsordener.
Frivillige kræfter er vigtige, når styrkerne er indsat til større og længerevarende hændelser. De kan
både levere lys på et skadested, forplejning og direkte afhjælpning af skader fx efter storme.
Østjyllands Brandvæsen har allerede mange kompetencer, og der er fortsat behov for, at alle stiller
kompetencer til rådighed og lærer nyt.

Brandvæsen for borgerne
Vedtagelsen af den første fælles dimensioneringsplan for
Østjyllands Brandvæsen er en vigtig ramme for at blive ét
brandvæsen. Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020
definerer den hjælp borgerne kan forvente fra Østjyllands
Brandvæsen.

Kommunale visioner
om flere end 100.000
nye borgere i
Østjylland frem mod
2050

Østjylland er i vækst, byerne fortættes, kompleksiteten i
såvel byggeri og infrastruktur øges og trafikmængderne
stiger. Den fysiske planlægning i kommunerne bliver derfor rammesættende for Østjyllands
Brandvæsens udvikling. Uanset, hvordan Østjylland udvikles, vil Østjyllands Brandvæsen følge
den udvikling, så den hjælp borgerne modtager afhænger af den risiko, der er, hvor de bor.
Antallet af arrangementer i Østjylland øges til gavn for områdets image, omsætning og indbyggere.
Gennem planlægning og samarbejde med bl.a. kommuner og politi understøtter Østjyllands
Brandvæsen sikkerheden ved f.eks. SMUKfest, i Kulturhovedstadsåret, ved festivaller på øerne,
store motionsløb og meget mere.
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Mål og Værktøjer
Disse mål vil vi måles på frem mod 2020. Målene er nødvendige for at indfri visionen om at være
et effektivt og moderne brandvæsen. Mål frem mod 2020 og værktøjer til at nå målet er et
foreløbigt resultat af en proces i de enkelte afdelinger i 2016, jfr. bilagene. Bilagene vil årligt blive
revurderet, ligesom de i starten af 2017 vil blive suppleret med MED-udvalgets input og ledelsens
rammer og retning for udvikling til èt Østjyllands Brandvæsen.

Mål frem mod 2020
Interne

















IT-systemer, der er tidens standard
Effektivitet skabes gennem klar forventningsafstemning
mellem bestiller og udfører
Synergierne fra en fælles hovedlokalitet på Bautavej høstes
Fælles moderne vagtcentral har skabt overblik til prioritering
og disponering
Arbejdsmiljøcertificeret
Balance mellem udvikling og drift
Harmoniseret sikkerhedsudrustning på stationerne
Intern kommunikation på mobile platforme
Balance mellem udvikling og drift
Harmoniseret sikkerhedsudrustning på stationerne
Intern kommunikation på mobile platforme
Der er skabt en fælles identitet, og det nye logo er
implementeret hele vejen rundt
Synergier ved fælles intern uddannelse og evt.
overskudskapacitet på fx uddannelse udnyttes effektivt
Intern logistik er optimeret
Effektiv mødekultur
Sikre værdi- og kulturudvikling

Eksterne








Lever op til det politisk vedtagne serviceniveau for alle 17
parametre i Plan for Østjylland 2017-2020
Effektivitet skabes gennem klar forventningsafstemning
mellem bestiller og udfører
Synligt brandvæsen og fuldt integreret som en del af vækst og
udvikling i Østjylland
Opdateret hjemmeside med nødvendige blanketter.
Opgaverne løses med ”mere for mindre”
Samarbejde med hjemkommuner om planlægning og
byggesagsbehandling
To nye brandstationer er i drift
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Værktøjer









Faglighed som fundament for beslutninger
Målrettet økonomistyring
Efteruddannelse
Brug af mini projektblade ved i gangsætning af opgaver
internt for effektivitet og forventningsafstemning.
Fælles arrangementer
Implementering af designlinie hele vejen rundt
Rammerne på Bautavej viser, hvem vi er
Synlig ledelse
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BILAG 1: HANDLEPLAN LEDELSEN
Under udarbejdelse.

BILAG 2: HANDLEPLAN MED-udvalget
Arbejdet påbegyndes på MED-udvalgsmøde 8. november.

BILAG 3: HANDLEPLAN FOREBYGGENDE AFDELING
Under udarbejdelse.

BILAG 4: HANDLEPLAN OPERATIV AFDELING
Oprindelig version maj 2016 – opdateres årligt og senest maj 2017.

BILAG 5: HANDLEPLAN SALG OG SERVICE
Oprindelig version maj 2016 – opdateres årligt og senest maj 2017.

BILAG 6: HANDLEPLAN SEKRETARIATET
Oprindelig version maj 2016 – opdateres årligt og senest maj 2017.

BILAG 7: HANDLEPLAN STABEN
Oprindelig version maj 2016 – opdateres årligt og senest maj 2017.

BILAG 8: EJERSTRATEGI 2016-2017
Ejerstrategien revideres 1. halvår 2018 og derefter evalueres den i begyndelsen af hver
valgperiode.
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BILAG 8

Vedtaget af de fire byråd juni 2015

EJERSTRATEGI FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S
1.

BAGGRUND FOR SAMARBEJDET
KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 besluttet, at de kommunale
beredskaber skal samordnes i op til 20 tværkommunale beredskabsenheder inden 1. januar 2016.
Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommuner har på den baggrund besluttet at etablere det
fælles beredskab Østjyllands Brandvæsen, der med virkning fra 1. januar 2016 skal varetage
beredskabsopgaven i kommunernes geografiske område. Østjyllands Brandvæsen har hjemsted i
Aarhus Kommune, der også er administrationskommune.
Denne ejerstrategi fastlægger kommunernes overordnede ønsker for det fælles beredskabs
virksomhed og for samarbejdet mellem kommunerne og Østjyllands Brandvæsen.

2.

VÆRDIER FOR OPGAVELØSNINGEN I ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN
Formålet med samarbejdet er at skabe et nyt moderne beredskab, der kan klare fremtidens
udfordringer.
Bestyrelsen skal arbejde for at udvikle og nytænke beredskabet for at udnytte mulighederne i den
nye større enhed, så beredskabet ikke blot imødekommer de statslige krav om effektiviseringer, men
også kan levere en bedre opgaveløsning. Dette skal ske ved at udnytte størrelsen til at sikre høj
faglighed og effektivitet på fælles områder som f.eks. administration, vagtcentraler,
myndighedsarbejde, uddannelse, planlægning og koordinering.
Kommunerne ønsker, at Østjyllands Brandvæsen skal bidrage til vækst i regionen, herunder ved at
prioritere enkel og smidig sagsbehandling for erhvervslivet.
Samtidig skal udviklingen ske med respekt for, at de enkelte kommuner, f.eks. Samsø Kommune som
følge af de særlige geografiske forhold, kan have særlige beredskabsmæssige behov.
Kommunerne ønsker, at aktive borgere fortsat engageres i form af deltids- og frivillige brandmænd.

3.

LEDELSEN AF ØSTJYLLANDS BEREDSKAB
Den øverste myndighed i det fælles beredskab er bestyrelsen.
I det omfang lovgivningen måtte give mulighed for det, ønsker kommunerne at sammensætte
bestyrelsen, så den består af borgmesteren fra hver kommune, fra Aarhus Kommune dog rådmanden
for Magistratsafdelingen for Miljø- og Teknik, samt et yderligere medlem udpeget af byrådet i Aarhus
Kommune.
Bestyrelsen afholder efter behov fællesmøder for kommunernes byråd, hvor bestyrelsen og
beredskabsdirektøren orienterer om beredskabets forhold, f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af
den fælles risikobaserede dimensionering.

Udviklingsplan for ”Ét Østjyllands Brandvæsen frem mod 2020”

4.

BESTYRELSENS OPGAVER
Bestyrelsen skal sikre, at Østjyllands Brandvæsens aktiviteter baseres på dialog, koordinering,
vidensdeling og åbenhed i forhold til omverdenen.
I forlængelse af etableringen pr. 1. januar 2016 forventes bestyrelsen at fokusere på følgende opgaver:

5.



Udarbejde fælles risikobaseret dimensionering i løbet af 2016 og herunder fastlægge og
implementere en ny fælles operativ struktur.



Udvikle et langtidsbudget i overensstemmelse med indholdet af den nye fælles risikobaserede
dimensionering, herunder vurdere princippet for kommunernes fordeling af finansiering på
længere sigt set i lyset af strukturel og demografisk udvikling samt revurdere spørgsmålet om
eje/leje af fast ejendom.



Opnå de mulige økonomiske fordele ved sammenlægningen, herunder som minimum
indhente af de i bloktilskudsreduktionen forudsatte besparelser senest i 2018, i takt med de
politisk forudsatte reduktioner i kommunernes finansiering.



I samarbejde med kommunerne fastlægge grænseflader og sikre effektive arbejdsgange i
forhold til myndighedsopgaver, herunder fastlægge en proces for udarbejdelse af de enkelte
kommuners beredskabsplaner.



Vedtage en samlet plan for fælles hovedlokalitet i samarbejde med Aarhus Kommune.



Udvikle og opnå fordele ved samlet indtægtsdækket virksomhed, herunder uddannelse,
vagtcentral mv.



Vedtage vandforsyningsstrategi, der udarbejdes i samarbejde med bl.a. vandselskaberne, og
som bl.a. omhandler reduktion af brandhaner og koordinering på klimatilpasningsområdet,
og i den forbindelse sammen med den enkelte kommune fastlægge en plan for afvikling af
vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

UDVIKLING OG SAMARBEJDE
Østjyllands Brandvæsen forventes at bidrage til væksten i regionen og justere beredskabet, så det
tager højde for denne vækst.
Kommunerne ønsker, at beredskabet etablerer strategiske partnerskaber, herunder med private
aktører, for at udvikle og understøtte vækst og innovation til fælles værdi for Østjyllands
Brandvæsen, kommunerne og virksomhederne.
Østjyllands Brandvæsen skal have fokus på ensartet og effektivt samarbejde med erhverv og borgere
i myndighedssager, med henblik på i samarbejde med kommunerne at sikre et højt fagligt niveau og
fokus på lokal erhvervsfremme.

6.

EVALUERING AF EJERSTRATEGIEN
Bestyrelsen sender senest den 1. september 2017 sin evaluering af ejerstrategien til kommunerne
med henblik på, at kommunerne kan vedtage en revision i 1. halvår 2018. Der forventes fremadrettet,
at ejerstrategien evalueres i begyndelsen af hver valgperiode.
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