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Bemærk:

1   Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2   Siden sidst

Kristian Würtz orienterede om, at medarbejdere på St. Odder har fremsendt et 
bekymringsnotat til Odder Byråd. Der er fra Østjyllands Brandvæsen til Odder Byråd 
udarbejdet en redegørelse som svar på denne henvendelse.

Observatøren for det fastansatte personale i Østjyllands Brandvæsens bestyrelse – har 
på vegne af alle fastansatte medarbejdere i Østjyllands Brandvæsen – fremsendt et 
bekymringsnotat til bestyrelsen. Kristian Würtz oplyste, at disse to notater drøftes under 
punkt 2.
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Lars Hviid orienterede:

 Der er i KL fokus på ekstraomkostninger til terrorsikring og klimaberedskab. Det 
forventes at indgå ved finanslovsforhandlingerne. Lars Hviid orienterede om 
omkostninger herfor i forhold til Østjyllands Brandvæsen.

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger blev kort drøftet.

 På et tidligere bestyrelsesmøde blev stigeredning i baggårde i Aarhus Kommune 
drøftet. Som opfølgning herpå oplyste Lars Hviid, at beredskabet i Göteborg har taget 
samme udstyr ud af drift - med samme begrundelse som Østjyllands Brandvæsen. 
Østjyllands Brandvæsen følger fortsat udviklingen i udlandet.

 I forbindelse med sammenlægningen af de danske kommunale redningsberedskaber 
er der udarbejdet en evalueringsrapport, hvilken der tidligere er orienteret om. På 
baggrund heraf er der udpeget anbefalinger, der har medført iværksættelse af et 
antal projekter. Lars Hviid orienterede herom. 

 I forbindelse med beredskabsforliget har flere partier udtrykt interesse for, at 
værnepligtige skal indgå i det kommunale beredskab. Lars Hviid forventer, at de 
faglige forbund bliver en del af denne sag.

 Formanden for Østjyllands Brandvæsen deltager jf. tidligere aftale på et 
MEDudvalgsmøde i Østjyllands Brandvæsen i december 2017.

 Helle Kyndesen ønsker, at der tages en drøftelse omkring hvilke 
ledelsesrepræsentanter på kommunalt niveau, der skal indgå i den strategiske LBS. 
Dette blev drøftet. Lars Hviid oplyste, at spørgsmålet afklares i forbindelse med 
udarbejdelsen af beredskabsplanen for den enkelte kommune. Arbejdet er igangsat i 
samarbejde med den enkelte kommune. Når beredskabsplanerne er godkendte, tilgår 
der Østjyllands Politi orientering om deltagerne i den strategiske LBS.

 Kristian Würtz orienterede om, at bekymringsnotaterne modtaget fra de 2 
medarbejdergrupper bl.a. omhandler dårlig trivsel i Østjyllands Brandvæsen. Kristian 
Würtz ønsker, at det drøftes og besluttes, hvorledes dette håndteres.

Lars Hviid orienterede om, at henvendelsen fra medarbejderne på St. Odder er rettet 
direkte til byrådet i Odder Kommune. Der er udarbejdet – og fremsendt et svar til 
byrådet i Odder Kommune. Der er efterfølgende fra medarbejderne på St. Odder 
modtaget endnu en skrivelse, hvor der detaljeret stilles spørgsmål til en række 
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forhold. Lars Hviid oplyste, at det er aftalt, at afdelingschefen i Operativ Afdeling 
tager en drøftelse med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på St. 
Odder. Uffe Jensen oplyste, at problemstillingen ønskes løst gennem dialog mellem 
Østjyllands Brandvæsens ledelse og medarbejderne på St. Odder. 

Lars Hviid orienterede om henvendelse fra de faste medarbejdere fremsendt til 
bestyrelsen. Lars Hviid vurderer, at hovedindholdet i skrivelsen ikke er et 
bestyrelsesanliggende – men et anliggende for Østjyllands Brandvæsens MEDudvalg 
og Arbejdsmiljøorganisation.

Lars Hviid oplyste, at der ultimo 2017/primo 2018 gennemføres en allerede planlagt 
trivselsmåling i Østjyllands Brandvæsen. Resultatet af trivselsmålingen – samt 
udarbejdede handlingsplaner - fremlægges til orientering i bestyrelsen.

Observatørerne orienterede om baggrunden for de fremsendte bekymringsnotater – 
herunder de fremadrettede ønskede opmærksomhedspunkter.

De fremsatte udfordringer og problemstillinger blev drøftet. Der var i bestyrelsen 
enighed om, at disse skal løses gennem dialog mellem ledelse og medarbejdere i 
MEDudvalgsregi i Østjyllands Brandvæsen. Ligesom bestyrelsen udtrykte ønske om 
fokus på trivslen i Østjyllands Brandvæsen. Bestyrelsen ser frem til at blive 
orientereret om resultatet af den kommende trivselsmåling.

 Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 2 taget til efterretning.

3   Hovedlokalitet

Lars Hviid orienterede om status på projektet.

Kristian Würtz orienterede om, at ejerkredsen på et lukket møde tidligere samme dag er 
blevet enige om en model for finansiering af en ny hovedlokalitet på Bautavej. Der er 
således i ejerkredsen enighed om en model for finansiering af udgifter forbundet med 
indflytning, ombygning, etablering af øvelsesområde samt etablering af en ny 
vagtcentral. 
 
Næste skridt er, at Aarhus byråd skal behandle finansieringsmodellen. Kristian Würtz 
forventer, at det kan ske inden årsskiftet. Når finansieringsmodellen er endelig godkendt, 
kan projektet genoptages.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 3 blev taget til efterretning.
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4   Implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen

Anders Rathcke gav en status på – og orienterede om - implementering af Plan for 
Østjyllands Brandvæsen. 

Jakob Larsen orienterede om arbejdet med etablering samt byggeprocessen omkring 
Station Aarhus N., hvor Aarhus Kommune benyttes som bygherrerådgiver. Der vil 
snarest blive udsendt invitation til markedsdialog. På baggrund af markedsdialogen er 
det samlede byggeri under beløbsgrænsen for EUudbudsregler. Jakob Larsen orienterede 
ligeledes kort om deponering i forhold til projektet.

Organisering samt forhandlinger omkring den nye indsatslederstruktur i Østjyllands 
Brandvæsen blev kommenteret/drøftet.

Serviceaftalerne mellem de enkelte kommuners byggeriafdelinger og Østjyllands 
Brandvæsen blev kort drøftet.

Sluttelig oplyste Jakob Larsen, at der på sigt udarbejdes ledelsesrapportering omkring 
udrykningstider. Dette implementeres i takt med nye stationer og nye slukningsgrænser. 

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 blev taget til efterretning.

5   Halvårsregnskab 2017

Lars Hviid orienterede om halvårsregnskab 2017.

Christian Bandholm oplyste, at MEDudvalget finder det svært at gennemskue økonomien 
– herunder effektiviseringer og besparelser – og henviser bl.a. til et ønske om 
synliggørelse af effektiviseringskataloget. Lars Hviid meddelte, at han anser 
effektiviseringskataloget som værende et internt ledelsesværktøj – ligesom Lars Hviid 
oplyste, at det ikke er muligt, at orientere fra lukkede møder i ejerkredsen.

Lars Hviid anbefaler, at der med MEDudvalget tages en drøftelse om det økonomiske 
materiale.

Kristian Würtz udtrykte ønske om, at medarbejderne er bekendte med retningen i 
effektiviseringerne, således der mellem ledelse og medarbejdere kan arbejdes frem mod 
målet. Kristian Würtz opfordrer ligeledes til, at ledelsen og medarbejdersiden i 
MEDudvalget tager en drøftelse om de økonomiske forventninger.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 5 taget til 
efterretning.

6   Èt Østjyllands Brandvæsen - tre udviklingsprojekter
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Lars Hviid orienterede om 3 igangværende udviklingsprojekter i Østjyllands Brandvæsen, 
der er forankret i MEDudvalget.

Helle Kyndesen orienterede om, at man hos Østjyllands Politi har arbejdet med såvel 
ledelsesgrundlag – som ledelsesværdier gennem længere tid, og tilbyder i den 
forbindelse sparring med Østjyllands Brandvæsen, såfremt der måtte være et ønske om 
inspiration til et sådant arbejde.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 6 taget til 
efterretning.

7   Evaluering af ejerstrategi

Der var ikke bemærkninger til sag nr. 7.

Østjyllands Brandvæsen fremsender evalueringen af ejerstrategien til byrådene i 
ejerkommunerne til orientering via forvaltningsfølgegruppen.

Sag nr. 7 incl. bilag blev tiltrådt som indstillet.

8   Proces for ny ejerstrategi

Processen blev drøftet.

Sag nr. 8 incl. bilag blev tiltrådt som indstillet.

9   Evt.

Kristian Würtz orienterede kort om, at Østjyllands Brandvæsen sammen med Aarhus 
Kommune har deltaget i et dialogbaseret offentligt møde om høje huse. Det findes for 
værende positivt, at have Østjyllands Brandvæsens ekspertise med ved sådanne møder.


