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Afbud:

Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
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Fraværende:
Bemærk:

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2

Siden sidst

Kristian Würtz orienterede:


Kristian Würtz kommenterede på presseomtalen af Aarhus Byråds behandling af Plan
for Østjylland Brandvæsen og medgav, at det havde været hensigtsmæssigt, at
beslutningsgrundlaget havde været delt med bestyrelsen forud for
byrådsbehandlingen



De indkomne afbud fra h.h.v. Marcel Meijer og Marc Perera Christensen medfører, at
bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i forhold til sag nr. 10.

Lars Hviid orienterede:


Arbejdet med beredskabsplanlægning i de 4 kommuner er i opstartsfasen. Østjyllands
Brandvæsen koordinerer og faciliterer – den enkelte kommune udarbejder egen
beredskabsplan. Beredskabsplanen skal til politisk godkendelse i den enkelte
kommune. Forventes fremsendt primo 2018.



Status på arbejdet med – og i - Østjyllands Brandvæsen – herunder MEDudvalg og
arbejdsmiljøorganisation.



Der vises p.t. et dokumentarprogram på DR1 – ”Brandmænd skulder – ved skulder”.
Østjyllands Brandvæsen deltager heri.



Der er igangsat en proces omkring orientering af indkøbskontorerne vedr. fakturering
af håndværkere, der aktivere automatisk brandalarmeringsanlæg.



Der vil fremadrettet fokuseres på klimaberedskabet i kommunerne. Bestyrelsen
orienteres herom på et senere tidspunkt.

Orienteringen i sag nr. 2 blev taget til efterretning.
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Evaluering af brand i Højbjerg

Evalueringsrapporten blev omdelt på mødet. Af rapporten fremgår fremtidige
anbefalinger.
Lars Hviid orienterede – herunder om de læringspunkter, evalueringen har medført.
Arbejdstilsynet mødte på skadesstedet under indsatsen. Der var ingen bemærkninger fra
Arbejdstilsynet.
Der var enighed om, at rapporten offentliggøres med pressemeddelelsesbemærkninger
på Østjyllands Brandvæsens hjemmeside.
Der blev forespurgt til, hvorvidt økonomiske konsekvenser var drøftet i forbindelse med
evalueringen. Lars Hviid oplyste, at der endnu ikke har været arbejdet konkret hermed.
Indsatsledelse i forbindelse med større hændelser blev drøftet.
Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 3 taget til
efterretning.
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Ny beredskabslov

Lars Hviid orienterede om implementeringen af – og arbejdet med - ny beredskabslov.
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Der har været afholdt møder med samtlige byggesagsafdelinger i kommunerne. Lars
Hviid orienterede om aftaler indgået på disse møder.
Processen omkring fremtidige brandsyn fortsætter og forventes præsenteret på næste
møde i bestyrelsen.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 blev taget til efterretning.
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Hovedlokalitet

Lars Hviid orienterede om - og gav en status på arbejdet med ny hovedlokalitet til
Østjyllands Brandvæsen.
Økonomiske udfordringer drøftes p.t. internt i Aarhus Kommune – herunder bl.a.
huslejemodellen for Østjyllands Brandvæsen. Lars Hviid oplyste, at det ikke længere
findes realistisk med en flytning til Bautavej medio 2017.
Effektiviseringer i 2017 forventes opnået på trods af sammenflytning til én fælles
hovedlokalitet ikke gennemføres som forventet. Såfremt sammenflytningen ikke
gennemføres i 2018, findes det usikkert, hvorvidt de forventede effektiviseringer kan
opnås.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 5 blev taget til efterretning.
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Plan for Østjyllands Brandvæsen

Lars Hviid orienterede om – og gav en status på arbejdet med Plan for Østjyllands
Brandvæsen.
Den 21. december 2016, blev Plan for Østjyllands Brandvæsen tiltrådt i Aarhus
Kommune. Alle 4 ejerkommuner har således tiltrådt Plan for Østjyllands Brandvæsen.
Den endelige plan er fremsendt til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. lovgivningen.
Inden implementering af planen kan iværksættes, findes det nødvendigt, at bestyrelsen
træffer beslutning i sag nr. 10 på dagens møde.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 6 blev taget til efterretning.
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Regnskab

Lars Hviid orienterede om – og gennemgik – materialet medsendt dagsordenen.
Investeringer afventer implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 blev taget til efterretning.
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Effektiviseringskatalog

Lars Hviid orienterede om udkast til effektiviseringskatalog medsendt dagsordenen. Da
alle fremadrettede vilkår p.t. ikke er kendt, har det ikke været muligt at gennemføre
endelige beregninger. Som tidligere oplyst er flytningen til én hovedlokalitet et
væsentligt og helt afgørende vilkår for fremtidige effektiviseringer.
MEDudvalget kommer til at spille en afgørende rolle i det videre arbejde med
effektiviseringskataloget, således alle idéer medtages.
Sammenhæng mellem udkast til effektiviseringskataloget og de økonomiske udfordringer
blev drøftet.
Observatøren for fastansat personale hos Østjyllands Brandvæsen oplyste, at der blandt
medarbejdere i Østjyllands Brandvæsen er meget stor bekymring for konsekvensen af de
økonomiske udfordringer internt i Aarhus Kommune.
Jørgen Gaarde gjorde opmærksom på vigtigheden i, at medarbejderne kender
bestyrelsens dagsorden, og at det tydeliggøres, at det er de allerede udmeldte
effektiviseringsmål, der arbejdes med. Den økonomiske interne udfordring i Aarhus
Kommune kommer til at danne grundlag for en yderligere drøftelse i ejerkredsen.
Sag nr. 8 blev drøftet, og orienteringen incl. bilag blev taget til efterretning.
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Budget 2018

Lars Hviid orienterede om, at forslaget er udarbejdet på baggrund af indstillingen
godkendt i 2015.
For så vidt angår 2018 fremskrives budgetterne efter KL’ pris- og lønfremskrivning.
Første gang som foreløbig i april 2017. Endelig fremskrivning finder sted i
september/oktober 2017.
Sag nr. 9 blev drøftet, og orienteringen incl. bilag blev taget til efterretning.
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Temadrøftelse: Konkurrenceudsættelse

Lars Hviid orienterede om mulige scenarier i forhold til konkurrenceudsættelse. Der skal i
bestyrelsen træffes beslutning herom, inden arbejdet med implementeringen af Plan for
Østjyllands Brandvæsen kan iværksættes.
Konkurrenceudsættelse i forhold til Østjyllands Brandvæsen blev drøftet.
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Da ikke alle ejerkommuner er repræsenteret, er det på dagens møde ikke muligt at
træffe endelig beslutning om konkurrenceudsættelse, ligesom bestyrelsen ønsker
yderligere økonomisk materiale, inden der træffes endelig beslutning.
Der indkaldes snarest muligt til møde mellem ejerkommunerne m.h.p. yderligere
drøftelse samt beslutning om konkurrenceudsættelse.
Jakob Larsen og Anders Rathcke henledte opmærksomheden på, at det ikke er muligt at
arbejde videre med implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen, før beslutning
om konkurrenceudsættelse er vedtaget i bestyrelsen. Ligesom der blev gjort opmærksom
på, at arbejdet med et eventuelt udbud kan have en varighed af ikke uvæsentlig
karakter.
Sag nr. 10 blev drøftet. Endelig beslutning af sag nr. 10 afventer møde mellem
ejerkommunerne. Formanden for bestyrelsen tager initiativ til afholdelse af møde mellem
ejerkommunerne.
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Baggårdsstiger

Lars Hviid orienterede om analysen af specialmateriel til baggårde i Aarhus Kommune.
Østjyllands Brandvæsen er myndighed på opgaven, hvorfor det er bestyrelsen, der skal
træffe beslutning om indkøb af specialmateriel til redning i baggårde jf. sagsfremstilling
medsendt dagsordenen.
Udfordringer ved de ganske få og særlige objekter blev drøftet – herunder mulige
udfordringer i forhold til byggetilladelser af ældre dato.
Anders Rathcke orienterede om fortrukne redningsmetoder, der benyttes for nuværende.
Der er enighed om, at der skal være opmærksomhed på sagen – herunder fremtidig
relevant og brugbart materiel til fremførelse i baggårde.
Eventuelle udfordringer med byggetilladelser undersøges nærmere.
Bestyrelsen følger indstillingen fra Østjyllands Brandvæsen, og der arbejdes således ikke
videre med indkøb af specialmateriel til baggårde.
Med ovenstående bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen i sag nr. 11 incl. bilag til
efterretning.
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Evt.

På baggrund af flere større og alvorlige trafikuheld på Genvejen i Aarhus anbefaler
observatøren for fastansat personale, at der er fokus på trafiksikkerheden på denne
strækning. Der er enighed om, at formanden for bestyrelsen tager initiativ til en
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henvendelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til Østjyllands Politi m.h.p. en
nærmere drøftelse heraf.
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