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Bestyrelsen
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Dato:
Tid:
Sted:

6. december 2017
10:00 - 12:00
Aarhus Rådhus, Mødelokale 381

Deltagere: Rådmand Kristian Würtz (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen, Østjyllands Politi
(p.v.a. Politidirektør Helle Kyndesen)
Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Thorbjørn Jørgensen, Østjyllands Brandvæsen (suppleant)
Afdelingschef Lene Østergaard Hansen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen
Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen (referent)

Afbud: Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Byrådsmedlem Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi

Fraværende:

Bemærk:

1   Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2   Siden sidst

Kristian Würtz orienterede:

 Det forventes, at Bünyamin Simsek pr. 1. januar 2018, indtræder på posten som 
rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune – og som følge heraf bliver ny 
formand for bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen. Der er endnu ikke truffet 
beslutning om, hvilket byrådsmedlem der fra Aarhus Kommune afløser Marc Perera 
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Christensen i bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen. 

 Jf. aftale deltager formanden for bestyrelsen i et MEDudvalgsmøde i Østjyllands 
Brandvæsen i hver valgperiode. Kristian Würtz deltog i dette møde den 30. november 
2017. 

Kristian Würtz orienterede fra mødet og drøftelserne med MEDudvalget. Østjyllands 
Brandvæsens medarbejdere roses for, at man på trods af de store organisatoriske 
forandringer, har leveret et rigtigt fint stykke arbejde – og har sikret den daglige drift 
– indenfor den økonomiske ramme. 

Der var på mødet fokus på trivslen i Østjyllands Brandvæsen. Kristian Würtz anbefaler 
i den forbindelse, at bestyrelsen har opmærksomhed herpå – ligesom det anbefales, 
at resultatet og arbejdet med den kommende trivselsmåling følges. 

 På baggrund af en anonym henvendelse til borgmestrene i h.h.v. Odder og 
Skanderborg Kommune omhandlende misforhold i dele af deltidsstyrken i Østjyllands 
Brandvæsen, har der været afholdt møde i ejerkredsen m.h.p. en drøftelse heraf.

Lars Hviid har orienteret ejerkredsen om iværksatte handlinger – bl.a. blev der 
umiddelbart efter henvendelsen taget initiativ til et møde med involverede 
tillidsrepræsentanter. Bestyrelsens observatør for deltidsbrandmændene deltog i dette 
møde og finder, at der er et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne for 
deltidsstyrkerne i det pågældende område og ledelsen i Østjyllands Brandvæsen. 
Tillidsrepræsentanterne i området tager afstand fra den anonyme henvendelse. 
Observatøren giver udtryk for, at alle har et medansvar for at kommunikere og 
informere, og at der arbejdes aktivt for en forbedring heraf.

En enig bestyrelse henstiller, at der ikke fremsendes anonyme henvendelser, og 
ønsker at medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen benytter de rette interne kanaler i 
Østjyllands Brandvæsen.

Lars Hviid orienterede:

 Beredskaberne medtages forventeligt ikke i Forsvarsforliget. Konsekvensen heraf er 
bl.a., at de øgede omkostninger til kommunernes terrorberedskab og klimasikring 
ikke indgår heri. 

 Der pågår blandt direktørerne i danske beredskaber drøftelser og 
erfaringsudvekslinger omhandlende den første periode med nye og større enheder. 
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Der er bl.a. pågået drøftelser om nedenstående:

o Logistikdelen i de nye beredskaber har været en udfordring, hvilket også er 
tilfældet i Østjyllands Brandvæsen. Der arbejdes for nuværende på at optimere 
dette område.

o Brandhaner og betondækningsgrave er generelt på landsplan misligholdt, 
hvilket har medført en større opgave for flere kommunale beredskaber. 
Omkostninger hertil ligger fortsat i beredskaberne.

o Der er på landsplan udfordringer omkring rekruttering af 
deltidsbrandmandskab. Københavns Universitet har udarbejdet en rapport 
herom. Man har fra Danske Beredskaber igangsat et arbejde omkring en 
løsning af de anførte problemstillinger.

o Hos Østjyllands Brandvæsen arbejdes der med en strategisk tilgang til det 
politiske niveau.

 Grundet det store forventelige ressourceforbrug til ny hovedlokalitet til Østjyllands 
Brandvæsen udsættes flere større projekter – herunder certificering af stationerne i 
Skanderborg og Odder Kommune.

 Østjyllands Brandvæsen blev i uge 46 recertificeret på stationer og lokaliteter i Aarhus 
Kommune. Der var fra auditørerne ikke bemærkninger til den tekniske del. På 
baggrund af organisationens store forandringer, anbefalede auditørerne 
opmærksomhed på organisationens trivsel. Der gennemføres som hidtil planlagt 
trivselsmåling i 1. kvartal 2018. 

 Der afholdes nytårsparole den 13. januar 2018, kl. 12.00, på St. Skanderborg.

 Der gennemføres i uge 50 valg af observatør for fastansatte medarbejdere til 
Østjyllands Brandvæsens bestyrelse. Frank Jensen er genvalgt som observatør for 
deltidsstyrkerne ligesom Michael Mangor Lassen er genvalgt for de frivillige, da ikke 
yderligere fra de to områder stillede kandidatur til rådighed.

 Fremadrettet udsendes alt materiale via mail til bestyrelsen, da Østjyllands 
Brandvæsen ikke længere har mulighed for at være en del af Aarhus Kommunes 
løsning i First Agenda.
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Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 2 taget til efterretning. 
Marcel Meijer og Marc Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.

3   Hovedlokalitet

Kristian Würtz oplyste, at byrådsindstillingen vedr. ny hovedlokalitet til Østjyllands 
Brandvæsen forventes behandlet i Aarhus Kommune i 1. kvartal 2018.

Teknik og Miljøs udflytning til den nye bygning i Gellerup forløber planmæssigt, og 
forventes gennemført primo 2019.

Lars Hviid orienterede kort om projektets organisering - herunder at Østjyllands 
Brandvæsen er nødsaget til at sætte et antal projekter i bero, således der kan frigives 
nødvendige ressourcer til arbejdet med ny hovedlokalitet.

Orienteringen i sag nr. 3 incl. bilag blev taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc 
Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.

4   Plan for Østjyllands Brandvæsen

Lars Hviid orienterede om Plan for Østjyllands Brandvæsen – og gav en status på 
arbejdet hermed samt på de store strukturelle ændringer planen har medført.

Jakob Larsen orienterede om etableringen af St. Aarhus Nord i Lisbjerg. Der skal ikke 
gennemføres et EUudbud, da bygherrerådgiver har oplyst, at grænsen herfor ikke 
overskrides.

Orienteringen i sag nr. 4 incl. bilag blev taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc 
Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.

5   Organisering af forebyggelse

Som følge af den nye indsatslederstruktur i Østjyllands Brandvæsen, er der tidligere fra 
et bestyrelsesmedlem udtrykt ønske om en orientering omhandlende konsekvenser på 
det forebyggende område. 

Lars Hviid orienterede om fremtidige ressourcer og opgaver i Forebyggende Afdeling – 
herunder certificering på byggesagsområdet.

Serviceaftalerne mellem Østjyllands Brandvæsen og kommunernes byggesagsafdelinger 
revideres for øjeblikket.

Orienteringen i sag nr. 5 incl. bilag blev taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc 
Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.



Side 5

6   Ejerpolitik

Lars Hviid orienterede om det kommende arbejde med udarbejdelse af en ny ejerpolitik 
For Østjyllands Brandvæsen.

Orienteringen i sag nr. 6 incl. bilag blev taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc 
Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.

7   Regnskab 3. kvartal

Lars Hviid orienterede om regnskabet for 3. kvartal 2017.

Der fremgår et mindreforbrug på investeringssiden, hvilket forventes frem til 2019. 
Begrundelsen herfor er bl.a., at visse investeringer udskydes, da der bl.a. skal 
kanaliseres ressourcer til projektet omkring ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen, 
ligesom der ønskes det nødvendige overblik, inden der foretages køretøjsinvesteringer.

Der arbejdes for nuværende i Østjyllands Brandvæsens ledelse på en langsigtede 
økonomisk strategi, der skal være gældende fra 2020. 

Orienteringen i sag nr. 7 incl. bilag blev taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc 
Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.

8   Præsentation af afdelingen Salg og Service

Lars Hviid og Lene Østergaard Hansen orienterede om aktiviteterne i Salg og Service ud 
fra det på mødet omdelte materiale.

Orienteringen i sag nr. 8 incl. bilag blev taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc 
Perera Christensen var ikke tilstede under punktet.

9   Evaluering af mødeform m.v.

Formanden for bestyrelsen stillede forslag om, at fremtidige bestyrelsesmøder afholdes 
på Østjyllands Brandvæsens lokaliteter/stationer, således bestyrelsen bliver synlige i 
organisationen. Der var opbakning til dette forslag – og enighed om, at forslaget 
fremlægges på første bestyrelsesmøde i 2018. Dog er der enighed om, at der afholdes ét 
årligt bestyrelsesmøde på Samsø. Dette møde ønskes afholdt i 2. kvartal.

Der er fra bestyrelsen ønske om, at observatørerne på møderne fremadrettet i højere 
grad involverer bestyrelsen i, hvad der rører sig i Østjyllands Brandvæsen.



Side 6

Der blev udtrykt stor tilfredshed med dagsordenens udformning – herunder 
sagsfremstillingen.

Sag nr. 9 blev drøftet, og orienteringen incl. bilag blev med ovenstående bemærkninger 
taget til efterretning. Marcel Meijer og Marc Perera Christensen var ikke tilstede under 
punkter.

10   Evt.

 Formanden takkede for samarbejdet i Østjyllands Brandvæsens bestyrelse – og 
ønsker bestyrelsen held og lykke med det fremtidige arbejde.

 Thorbjørn Jørgensen anbefaler, at kommunerne fremadrettet har opmærksomhed på 
muligheder for at bygge kollegier/ungdomsboliger i brandstationers nærhed, da dette 
kan være til gavn i forhold til rekruttering af deltidsbrandmænd.


