Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:

Torsdag, den 19. april 2018, kl. 10.00

Mødested:

Odder Rådhus, mødelokale 2

Deltagere:

Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Byrådsmedlem Camilla Fabricius, Aarhus Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen
(i.s.f. politidirektør Jørgen Abrahamsen)
Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Lone Mossin, Østjyllands Brandvæsen

Fraværende
m/afbud:

Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen
(ref.)
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Fraværende
u/afbud:
Kopi til:
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Mødedeltagerne

1. Godkendelse af dagsorden
Bünyamin Simsek oplyste, at Lone Mossin, Østjyllands Brandvæsen deltog som gæst
på dagens møde.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
Jakob Larsen orienterede:
•

Østjyllands Brandvæsen er i dialog med Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling omkring muligheden for brug af First Agenda som mødesystem til bl.a. bestyrelsen. Der afventes en tilbagemelding herfra.
Bünyamin Simsek oplyste, at der ligeledes er dialog om ovenstående mellem ham
selv og Camilla Fabricius til Borgmesterens Afdeling.

Lars Hviid orienterede:
•

Opgaven omkring brandslukning til søs har fra Staten været i udbud. Østjyllands
Brandvæsen blev tidligere prækvalificeret, og har valgt afgive tilbud. Aarhus Brandvæsen løste tidligere opgaven, men kravene er nu skærpet betydeligt. Lars Hviid
orienterede om opgaven og økonomien heri. Der forventes svar fra Staten ultimo
april 2018.

•

Det har ikke været muligt at vedlægge regnskabet for 1. kvartal 2018 grundet et
stort arbejdspres med presserende opgaver i Østjyllands Brandvæsen.
Der var ønske om, at dette eftersendes til bestyrelsen efter endt udarbejdelse.

•

Uffe Jensen orienterede:
Der er for nuværende i Odder Byråd rejst en sag omkring redningsbåden i Odder
Kommune. Odder Kommune besluttede i september 2017, at nedlægge redningsbåden, da dette er en statslig opgave. Sagen behandles mandag den 30. april
2018, i Odder Byråd.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 2 blev med ovenstående bemærkninger taget til
efterretning.

3. Hovedlokalitet
Bünyamin Simsek orienterede om processen i Aarhus Byråd.
Teknisk Udvalg har besigtiget faciliteterne, og der er herfra opbakning til den videre
proces. Der er enighed om, at det anses for værende en korrekt investering i forhold til
Østjyllands Brandvæsen.
Der arbejdes for nuværende med en projektstruktur i Østjyllands Brandvæsen, da der
sammen med den daglige drift og arbejdet omkring ny hovedlokalitet er store og presserende sideløbende opgaver. Lars Hviid orienterede kort om projektorganisationen –
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samt at Østjyllands Brandvæsen er nødsaget til hårdt at prioritere opgaver i forhold til
tilstedeværende ressourcer.
Jørgen Gaarde finder, at etableringsomkostningerne omkring ny hovedlokalitet er tydelige, men at driftsomkostninger anses for værende upræcise. Der ønskes opmærksomhed på, hvor udgiften hertil skal tages. Lars Hviid oplyste, at det for nuværende er
uvist, og at det indgår i den langsigtede økonomiske strategi for Østjyllands Brandvæsen.
Bünyamin Simsek oplyste, at den allerede aftalte finansiering til ny hovedlokalitet fastholdes, men at udgiftsfordelingen mellem ejerkommunerne bør genovervejes på sigt.
Lars Hviid orienterede kort om, at en sådan ændring alene kan finde sted i forbindelse
med åbning af vedtægterne.
Tidshorisonten for ibrugtagning af ny hovedlokalitet blev kort drøftet.
Der var enighed om, at der iværksættes en skærpet kommunikations- og informationsproces i forhold til eksterne interessenter.
Efter endt behandling af sagen i Aarhus Byråd udsendes der orientering til medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen. Orienteringen sendes til bestyrelsen.
Efter endt drøftelse blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 3 taget til efterretning.
4. Station Aarhus Nord, finansiering (LUKKET PUNKT)
5. Brandslukning i Aarhus Syd og Galten
Jakob Larsen, Flemming Albert Jensen, Michael Mangor Lassen, Frank
Jensen samt Lone Mossin indgik igen i mødet.
Jakob Larsen orienterede om processen og forhandlingsforløbet i forbindelse med udbud på brandslukning i Aarhus Syd.
Forhandlinger med Falck omkring brandslukning i Galten forventes igangsat i uge 17.
Grundet beløbets størrelse over en 4 årige periode, skal opgaven ikke i udbud.
Etablering af en ny St. Syd blev drøftet.
Der var fra bestyrelsen stor ros for orienteringen fra Østjyllands Brandvæsen i forløbet.
Efter endt drøftelse blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 5 taget til efterretning.
6. Implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen
Lars Hviid orienterede om status på implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen.
Lars Hviid henledte opmærksomheden på, at der jf. sagsfremstillingen alene finder en
analyse sted omkring en eventuel fremtidig fuldtidsstation i Skanderborg Kommune –
altså IKKE en beslutning herom.
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Orienteringen incl. bilag i sag nr. 6 blev taget til efterretning.
7. Trivselsarbejdet
Lars Hviid orienterede om status på trivselsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen – herunder den netop gennemførte trivselsmåling.
Der gennemføres for nuværende med en ekstern konsulent dialogmøder med afdelingernes medarbejdere ud fra resultaterne i afdelingens trivselsmålingen.
Handleplanerne der udarbejdes på baggrund af bl.a. dialogmøderne forelægges MEDudvalget den 21. juni 2018 – og bestyrelsen den 27. september 2018. Bestyrelsen
præsenteres ligeledes for resultatet af trivselsmålingen.
Camilla Fabricius forespurgte til, hvorvidt der har været en øget medarbejdergennemstrømning efter etableringen af Østjyllands Brandvæsen. Lars Hviid orienterede om
medarbejdergennemstrømningen, som generelt set ikke gav anledning til bekymring,
da gennemstrømningen lå inden for det forventelige.
Slutteligt oplyste Lars Hviid, at der gennemføres en større trivselsmåling hvert 3. år –
men at der løbende afholdes trivselssamtaler mellem ledere og den enkelte medarbejder jf. Østjyllands Brandvæsens stresshandlingsplan.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 blev taget til efterretning.
8. Takstblad
Lars Hviid oplyste, at priserne i takstbladet for nuværende fremskrives, men at disse
gennemregnes på et senere tidspunkt.
Bünyamin Simsek anbefaler en gennemregning af priserne – og en ensretning af priserne i ejerkommunerne. Lars Hviid forventer, at der finder en gennemregning sted i
2019 – og at priserne så vidt muligt tilpasses og ensrettes i forhold til ejerkommunerne.
Med ovenstående bemærkninger blev sag nr. 8 incl. bilag godkendt som indstillet.
9. Årsregnskab 2017
Lars Hviid orienterede om årsregnskabet for 2017 jf. dagsordenens medsendte sagsfremstilling.
Sag nr. 9 incl. bilag blev godkendt som indstillet.
10. Budget ubrugte midler
Lars Hviid orienterede om baggrunden for ubrugte midler jf. dagsordenens medsendte
sagsfremstilling.
Sag nr. 10 incl. bilag blev tiltrådt som indstillet.
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11. Budget 2019
Bünyamin Simsek oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne fra Aarhus Kommune er bekendt med, at byrådet i Aarhus i forrige byrådsperiode har instrueret sine bestyrelsesmedlemmer i, at de skal arbejde for at Østjyllands Brandvæsen i Budget 2019 pålægges yderligere besparelser. Dvs. at brandvæsnet fra 2019 og frem skal spare yderligere i forhold til de 7,5 %, som budgettet er reduceret med i perioden 2016 - 2018.
Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke, at der er det fornødne overblik over det
langsigtede budget til at reducere budgettet yderligere, f.eks. kendes potentialerne efter flytning til Bautavej ikke, ligeledes forventes brandslukningen i Danmark generelt at
blive dyrere mv.
Bestyrelsesmedlemmerne fra Aarhus Kommune vil følge regnskab 2018 tæt og frem
mod fremlæggelse af Forslag til Budget 2020 i januar 2019. Aarhus Kommunes forslag
til reduktioner i Østjyllands Brandvæsens budget vil her kunne konkretiseres.
I 2020 foreligger der yderligere en mere langsigtet økonomisk strategi, ligesom vedtægterne og dermed fordelingsnøglen mellem hjemkommunerne skal genåbnes. I forbindelse med budgettet for 2021 er der derfor ligeledes muligheder for at drøfte Østjyllands Brandvæsens budget.
Marcel Meijer henledte opmærksomheden på, at der for nuværende effektiviseres med
ikke brugte investeringer. Lars Hviid oplyste, at dette er korrekt, men at dette alene kan
finde sted i en begrænset periode.
Med ovenstående bemærkninger blev sag nr. 10 incl. bilag godkendt som indstillet.
12. Eventuelt
Jørgen Gaarde anbefaler en drøftelse af, hvilke sager Østjyllands Brandvæsen skal involveres i – og stille op til i forhold til de enkelte byråd. Der bør være opmærksomhed
på, hvorvidt sagerne er et bestyrelsesanliggende kontra et byrådsanliggende.
Dette blev drøftet, og der er i bestyrelsen enighed om retningen herfor. Det bør derfor
tydeliggøres overfor de enkelte Økonomi Udvalg/Byråd, at instruktionsbeføjelsen i forhold til Østjyllands Brandvæsen ligger ved bestyrelsen.
13. Tema om vandforsyningsstrategi
Lone Mossin omdelte på mødet materiale og orienterede om vandforsyningsstrategi jf.
Plan for Østjyllands Brandvæsen – herunder brandhanenettet, bortskaffelse af gamle
brandhaner m.v.
Camilla Fabricius henledte opmærksomheden på, hvorledes gamle brandhaner bortskaffes, da der kan være økonomi forbundet hermed. Ligesom Camilla Fabricius foreslog undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Aarhus Vand og Østjyllands Brandvæsen omkring brugen af regnvandsbassiner.
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