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Bestyrelsesmøde  

 

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse: 

Forslag til dagsorden godkendes 

 

Sagsfremstilling: 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Siden sidst  

3. Trivselsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen herunder fremlæg-

gelse af handleplaner og spørgeskema 

3.a. Opfølgning 

4. Regnskab  

5. Status på effektiviseringsarbejdet/trappemodel  

6. Godkendelse af Takstblad 2019  

7. Hovedlokalitet  

8. Station Aarhus Nord  

9. Brandslukning Aarhus Syd  

10. Status på arbejdet med Forebyggelsesstrategi  

11. Status på arbejdet med Udvikling med Sikkerhed – herunder sam-

spil med planafdelingerne i hjemkommunerne  

12. Temadrøftelse i ejerkredsen: Strategi for langsigtet økonomi  

13. Evt. 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 

  

 

Dato  5. december 2018 
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Bestyrelsesmøde  

 

Sag nr. 2: Siden sidst 

 

Til orientering: 

Lars Hviid orienterer om siden sidst 

 

Eventuel orientering fra kommunerne. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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Bestyrelsesmøde   

 

Sag nr. 3: Trivselsarbejdet ved ØJB samt ledelsesgrund-

lag og kulturspor 

 

Til orientering: 

Lars Hviid orienterer om status på trivselsarbejdet 

 

Sagsfremstilling: 

Der er gennemført en trivselsmåling foråret 2018. På baggrund af trivsels-

målingens resultater er der i de enkelte afdelinger udarbejdet handlepla-

ner, som skal understøtte det videre arbejde med trivslen ved Østjyllands 

Brandvæsen.  

 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og handleplanerne fremlægges 

for MED udvalget den 22. november. Den 22. november sendes materia-

let ligeledes til Bestyrelsen sammen med dagsordenen til mødet 5. de-

cember. Derudover vil der være en nyhed på brandportalen i forlængelse 

af mødet i MED udvalget. De sidste handleplaner fremlægges for medar-

bejderne i løbet af november bortset fra handleplanen for deltidsstationen 

i Ny Munkegade, der fremlægges 3. december. Medarbejderne dér får 

dog en kort orientering umiddelbart efter MED udvalgsmødet. Alle medar-

bejdere er således orienteret om resultatet i egen afdeling, førend der of-

fentliggøres noget.  

 

Dele af resultatet har løbende været drøftet i regi af arbejdsmiljøorganisa-

tionen. Parallelt med trivselsmålingen har chef- og ledergruppen arbejdet 

med Ledelses- og værdigrundlag. Gennem projekt ”Kultursporet” er med-

arbejdernes værdigrundlag afdækket sammen med deres holdning til, 

hvad Østjyllands Brandvæsen skal stå for. Dette værdigrundlag er p.t. i 

høring ved medarbejderne forud for mødet i MED. Den overordnede 

Dato 5. december 2018 
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handleplan, der skal udarbejdes i forlængelse af trivselsmålingen er arbej-

det sammen med Ledelses- og værdigrundlaget. Udkast til den samlede 

rapport forelægges ligeledes MED udvalget og bestyrelsen til kommente-

ring, hvorefter den færdiggøres.  

 

Der er igangsat arbejde med ledelsesudvikling, hvor den fremadrettede 

proces skal understøttes af ledelses- og værdigrundlaget.  

 

Østjyllands Brandvæsen har i 2018 haft uanmeldt besøg fra Arbejdstilsy-

net i Ny Munkegade. Deres opmærksomhed var i første omgang rettet 

mod det psykiske arbejdsmiljø i Ny Munkegade generelt. Det afsluttende 

besøg omhandlede specifikt det psykiske arbejdsmiljø i Vagtcentralen, 

herunder oplæring og de følelsesmæssige belastninger i arbejdet. For en 

beskrivelse af sagen se bilag 1. Arbejdstilsynet har sendt en ”Høring om 

sagens oplysning”, som ØJB har svaret på. Se bilag 2. Arbejdstilsynet har 

torsdag den 22. november fremsendt et påbud, der skal være opfyldt se-

nest 1. maj 2019.  

 

Der har tirsdag den 20. november 2018 været uanmeldt besøg på Kirsti-

nesminde med besøg i Forebyggende Afdeling og Logistik. Der var ikke 

tid til at lave tilsyn på alle funktioner på Kirstinesminde, hvorfor de vender 

tilbage. Tidspunktet herfor er p.t. ukendt. Der er p.t. ikke ansøgt om akt-

indsigt i dette besøg. 

 

Jyllands-Posten har bedt om aktindsigt i trivselsmålingen og det generelle 

arbejde med trivslen ved både brandvæsnet herunder besøget fra Ar-

bejdstilsynet efteråret 2018. Materialet fra arbejdstilsynets besøg og deres 

”Høring om sagens oplysning” er fremsendt til Jyllands-Posten, og materi-

alet vedrørende trivselsmålingen fremsendes ligeledes i anonymiseret 

form efter mødet i MED-udvalget dvs. fredag den 23. november. 

 

Som et led i arbejdet med trivslen har der været ekstra fokus på medar-

bejderinvolvering i de store projekter som hjemtagelse af brandslukningen 

fra Falck og flytning til Bautavej. Derudover har arbejdsmiljøgruppen for 

det teknisk og administrative personale foreslået, at der nedsættes et fest-

udvalg. Formålet med festudvalget er at sikre, at der afholdes et årligt til-

bagevendende fælles socialt arrangement for hele Østjyllands Brandvæ-

sen. Arrangementet skal være med til at fremme det sociale fællesskab 

og skabe trivsel. På baggrund af dette forslag er der nedsat et festudvalg.  

 

Østjyllands Brandvæsen arbejder systematisk med arbejdsmiljøet og dele 

af brandvæsnet er arbejdsmiljøcertificeret af Det Norske Veritas. Der er 
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gennemført ekstern audit 13. og 14. november. Under audit blev det be-

mærket, at der har været usædvanlige mange planlagte og ikke planlagte 

projekter, selv om ønsket var stabilitet. Det har påvirket gennemførelsen 

af arbejdsmiljøaktiviteterne, som er blevet forsinket. Under audit blev der 

givet en afvigelse på handlingsplanerne for trivselsmålingen. Inden for 3 

måneder skal der afleveres handlingsplaner på aktiviteter med terminer 

og ansvarlige for at sikre, at den psykiske APV lever op til de indholds-

mæssige krav. 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lars Hviid 

Tlf.: 29 68 56 79 

E-post: lm@ostbv.dk 
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Notat vedr. Arbejdstilsynets besøg hos ØJB 

Østjyllands Brandvæsen har haft 3 sammenhængende besøg af 
Arbejdstilsynet (AT) siden juli måned. 
 
Besøgene relaterer sig udelukkende til afdelinger og medarbejdere i Ny 
Munkegade, da AT fører tilsyn med udgangspunkt i lokationer (p-numre). 
 
 
1. besøg - 5. juli 2018 
Arbejdstilsynet (AT) var den 5. juli 2018 på et meget kort uanmeldt besøg 
hos Østjyllands Brandvæsen. AT talte med arbejdsmiljøkoordinator Kristina 
Sonniksen. AT vurderede, at der var behov for at gennemføre et 
supplerende tilsyn.  
 
Begrundet i den kommende sommerferie for begge parter, blev der aftalt et 
nyt besøg den 4. september kl. 9.30-13.00. 
 
 
2. besøg -  4. september 2018 
Den 4. september gennemførte AT et anmeldt tilsyn i Ny Munkgade. Tilsynet 
blev gennemført af tilsynsførende Marianne Høier Gefke og tilsynsførende 
Peter Ringgaard Dollerup. 
 
Under besøget gennemførte AT en gruppesamtale med 3 arbejdsmiljø-
repræsentanter (2 repræsentanter fra Fuldtiden og arbejdsmiljø-
repræsentanten for Vagtcentral og kontorer i Ny Munkegade) for at 
undersøge det psykiske arbejdsmiljø på ved Østjyllands Brandvæsen. 
 
Efterfølgende talte de med arbejdsmiljøkoordinatoren og blev derefter vist 
rundt i Vagtcentralen og kontorerne. 
 
Ved besøget den 4. september, blev det aftalt, at AT skulle komme igen for 
at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i Vagtcentralen. 
 
Det blev endvidere aftalt, at arbejdsmiljøkoordinatoren skulle fremsende 
Trivselsundersøgelsen for Vagtcentralen til AT, herunder spørgeskema, 
dialogmøderapport og handlingsplan. 
 
 
3. besøg -  22. oktober 2018 
AT foretog et tredje og afsluttende besøg i Ny Munkgade den 22. oktober. 
Tilsynet blev gennemført af tilsynsførende Leif Nielsen og tilsynsførende 
Peter Ringgaard Dollerup. 
 
Første del af besøget blev gennemført som en gruppesamtale med 
4 af vagtcentralens medarbejdere. Samtalen vedrørte det psykiske 
arbejdsmiljø på vagtcentralen. 
 
Derefter blev der afholdt en samtale med ledelsen om de temaer, som blev 
drøftet med medarbejderne i gruppesamtalen.  

Østjyllands Brandvæsen 
Ny Munkegade 15 
8000 Aarhus C 
 
Telefon +45 86767676 
Direkte +45 29685688 
 
brandvaesen@ostbv.dk 
www.ostbv.dk 
 
Sagsbehandler 
Kristina Sonniksen 
kso@ostbv.dk 
 
Journal nr. 
 
[Ekstra plads] 
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Til slut blev der afholdt et afsluttende møde, som omfattede alle tre besøg 
fra AT. På det afsluttende møde med deltagelse af de to tilsynsførende, 
involverede ledere og arbejdsmiljørepræsentanter samt 
arbejdsmiljøkoordinatoren tilkendegav Arbejdstilsynet, at de vil give 
Østjyllands Brandvæsen et påbud i Vagtcentralen. Påbuddet tager 
udgangspunkt i, at oplæringen ikke er tilstrækkelig, og håndteringen af de 
følelsesmæssige belastninger ikke er god nok.  
 
De følelsesmæssige belastninger i Vagtcentralen opstår typisk i forbindelse 
med ubehagelige telefonsamtaler, herunder særligt Børn og Unge telefonen, 
Hjemmeplejen (nødkald, pårørende ved død, borgere m.m.) og 
parkeringstelefonen. Desuden oplever/overhører Vagtcentralens 
medarbejdere traumatiske hændelser i forbindelse med håndtering af 
indsatser, typisk gennem radiokommunikationen. 
 
Arbejdstilsynets endelige afgørelse er ikke modtaget i skrivende stund, men 
arbejdet med at systematisere bearbejdningen af de følelsesmæssige krav 
samt forbedre oplæringen er igangsat.  
 
 
 



Kvittering
Svar på høring
Hermed høringssvar fra Østjyllands Brandvæsen. Der er tilføjet 9 kommentarer i
filen.

Vedhæftede filer: 

AtHringvedrtilsynd22102018medJBinput.pdf
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Østjyllands Brandvæsen I/S
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Høring om sagens oplysninger

Arbejdstilsynet var den 22. oktober 2018 på tilsynsbesøg hos Østjyllands 
Brandvæsen I/S, Ny Munkegade 15, 8000 Aarhus C, hvor vi talte med leder 
Lene Ø. Hansen og direktør Lars Hviid.
 
Som vi oplyste på besøget, overvejer vi at give virksomheden påbud om:

 At forebygge høje følelsesmæssige krav i arbejdet

På næste side kan I se vores beskrivelse af sagens oplysninger, som vi beder jer 
læse igennem. Hvis I mener, at beskrivelsen er forkert, eller der mangler noget, 
så kan I skrive jeres bemærkninger til os inden den 22. november 2018. I skal 
bruge formularen på vores selvbetjeningsløsning OnlineAt.

Jeres bemærkninger vil så indgå i vores endelige vurdering af, om der er 
grundlag for at træffe afgørelse.

Hvis vi ikke har hørt fra jer inden fristen, vil vores endelige vurdering ske på 
baggrund af de oplysninger, som I kan se nedenfor.

En eventuel afgørelse vil blive sendt til jer.

Venlig hilsen

Peter Dollerup
Tilsynsførende

http://www.at.dk/vejledninger/1-10-4
https://online.at.dk/restricted/home/tilsyn/1020827749/arbejdsmiljoeproblem/1067321/hoeringssvar
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Sagens oplysninger
Virksomheden
Østjyllands Brandvæsen står for koordinering og udførelse af brandslukning i 
Østjylland, herunder bemander de en vagtcentral.
Vagtcentralen er normeret til 10 ansatte, herunder en teamleder. Afdelingen har 
de seneste par år været præget af stor udskiftning af personalet, og der er kun 3 
ansatte med mere end 2 års anciennitet. Der arbejdes med dag og nattevagter. 
En medarbejder har normalt 12-13 vagter pr. måned. En vagtperiode afsluttes 
normalt med 2-3 nattevagter, hvorefter der holdes fri i 3-6 dage. I vagtcentralen 
betjenes forskellige kunder/borgere. Udover at modtage opkald angående brand, 
varetages:

 "Parkerings" telefonen, hvor borgere i aarhus kan henvende sig ved 
problemer med betalingsautomater til parkering.

 ABA, hvor der både modtages alarmer, og arbejdes med teknikkere der 
skal servicere alarmerne.

 Elevator, hvor der bla. arbejdes med teknikkere.
 Nødkald fra ældre. Der modtages opkald de ansatte skal derefter 

videregive oplysninger til hjemmeplejen mv.
 B/U vagten - der tages mod opkald fra børn og unge, der skal videre 

gives oplysningerne til de sociale myndigheder.
 Grundlag for påbuddet
Besøg på virksomheden

 Tilsynsbesøg den 5. juli 2018. Fra Østjyllands Brandvæsen I/S deltog 
arbejdsmiljøkoordinator Kristine Sonniksen

 Tilsynsbesøg den 4. september. Fra Østjyllands Brandvæsen I/S deltog 
arbejdsmiljøkoordinator Kristine Sonniksen, samt 
arbejdsmiljørepræsentanter.

 Tilsynsbesøg den 22. oktober. Fra Østjyllands Brandvæsen I/S deltog 
arbejdsmiljøkoordinator Kristine Sonniksen, direktør Lars Hviid, leder 
af vagtcentralen Lene Ø. Hansen. Derudover deltog medarbejdere fra 
vagtcentralen i en gruppesamtale.

 
Samtaler med ledelse og ansatte

 Arbejdstilsynet har afholdt 1 gruppesamtaler med 3 
arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheden den 4. september og 1 
gruppesamtale med 4 ansatte fra vagtcentralen.

 Arbejdstilsynet har afholdt samtale med ledelsen i virksomheden den 22. 
oktober.

 
Skriftlige materialer
Arbejdstilsynet har i forbindelse med tilsynet modtaget følgende skriftlige 
materialer fra virksomheden:

 Spørgeskemabesvarelse, dialogmøderapport og handlingsplan for 
Vagtcentralen, fra 2018.

 
Forekomst af høje følelsesmæssige krav i arbejdet
Arbejdet ved vagtcentralen, er hovedsageligt at modtage opkald og sende dem 
videre. Det er ofte folk der er i en presset situation der ringer ind. Folks 
frustrationer, fører til mange skæld ud og vredesudbrud fra borgerne. Arbejdet 
er også kendetegnet ved at en del af arbejdet kræver stor teknisk viden i forhold 
til at servicere teknikere, og så kan det næste opkald være fra en frustreret 
borger der ikke kan få parkeringen til at virke. Ellers et barn som er skræmt og 
ked af det.
Generelt oplyser de ansatte omkring arbejdet:

kso
Indsat tekst
Herudover er der tilknyttet 4 faste afløsere.

kso
Indsat tekst
Der arbejdes med dag, aften og nattevagter

kso
Indsat tekst
Kristina Sonniksen

kso
Indsat tekst
Kristina Sonniksen

kso
Indsat tekst
Kristina Sonniksen

kso
Indsat tekst
Gruppesamtalen med de 4 ansatte i Vagtcentralen fandt sted den 22. oktober



Side 3/4 Arbejdet er kendetegnet ved stor uforudsigelighed, man ved aldrig hvad 
man møder ind til.

 De ansatte oplever man bliver meget skældt ud af kunder/borgere.
 Det er i næsten hver vagt man oplever man får skældud.
 Nogle borgere der ringer ind, beskrives som rødglødende af raseri, når 

de ringer ind.
 Føler man tager imod mange uberettigede tæsk hver dag i telefonen, og 

man føler det svært at forsvare sig mod skæld ud.
 Borgerne der ringer kan ofte have en nedladende tone mod de ansatte.
 Man oplever at man ofte skal trække vejret dybt, efter en samtale, fordi 

man er fyldt op.
Det oplyses, at vagtcentralen modtager ca. 200 opkald i gennemsnit på et døgn.
 
Ansatte oplyser:
De ansatte oplyser en række episoder hvor de bliver følelsesmæssigt ramt:

 "En pige på 10-11år ringer ind til B/U telefonen, og græder og er bange, 
fordi hendes mor drikker og har venner på besøg". Vagtcentralens 
opgave er at tage imod navn og cpr-nummer og sende henvendelsen 
videre. Medarbejderen er alene på nattevagt, og er meget påvirket at 
situationen bagefter.

 " En pårørende ringer ind for at oplyse hendes mor er død, den pårørende 
er stærkt påvirket og begynder at græde", de pårørende ringer ofte meget 
kort tid efter dødsfald for at afbestille hjemmehjælp mv. Det oplyses at, 
ugen før samtalen har en medarbejder haft 3 dødsfald på samme vagt.

 "Der modtages et nødkald. Borgeren der har trykket på nødkald har haft 
afføring i bukserne og har brug for hjælp fra hjemmeplejen. Opkaldet 
videregives til hjemmelplejen. 30 minutter senere ringer personen igen, 
og skælder ud og græder, fordi der ikke er kommet hjælp."

 "En dreng på 15 år ringer ind fordi, ham og hans bror er alene i 
lejligheden efter en skænderi med faderen, hvilket resulterede i faderen 
gik med en bemærkning om han vil komme tilbage med en kniv. "

Ledelse oplyser:
 Mange borgere ringer ind, eks. med parkeringsproblemer, uden at vide 

det er brandvæsnet de får fat i. Dette kan opleves som utilfredsstillende.
 Tonen kan bliver "rustik", når folk ringer ind og klage over parkering.
 Det er dagligt, at der ringer sure p-kunder.
 Ledelsen har kendskab til konflikter mellem plejere (hjemmehjælp) og 

vagtpersonalet.
 Børnetelefonen er blevet mere barsk de seneste 1-2 år- Det er alvorlige 

problemer, de ringer med.
Af virksomhedens trivselsrapport fra foråret 2018 fremgår det:

 Hovedparten af medarbejderne oplever, at arbejdet er følelsesmæssigt 
belastende og 50 % oplever at der er det i høj eller meget høj grad, 
hvilket er bekymrende. Det er kun godt halvdelen der er tilfredse med 
jobbet som helhed.

Der blev nævnt flere årsager til at arbejdet er følelsesmæssigt belastende:
 Vi får tit skæld ifm. døgnplejen og parkering. Vi bebrejdes, at plejerne 

ikke kommer, eller kommer sent. Specielt i weekenden er der utilfredse 
borgere.

 12500 opkald fra parkering og min 33 % er meget sure, når de ringer, 
enten fordi det ikke virker, eller de ikke kan finde ud af det. Nogle gange 
er man nødt til selv at skælde ud, det er ikke rart, føler ikke at man løser 
sit arbejde godt nok.

kso
Indsat tekst
Det oplyses, at vagtcentralen modtager ca. 400-500  opkald i gennemsnit på et døgn ligesom der er 250 udgående opkald

kso
Indsat tekst
8500 opkald fra parkering



Side 4/4 Bliver udsat for traumatiske hændelser under vagt, fx
o Opkald fra døgnplejen.
o Meldinger på radioen under indsats.

 
Virksomhedens forebyggelse 
Ansatte oplyser:

 At de i høj grad mangler et sted at læsse deres mange oplevelser af. De 
har gode kollegaer, men der er ofte ikke tid til at få snakket om de svære 
ting. Hvilket medfører, det hober sig op.

 Efter en nattevagt kan der gå op til 6 dage, før man møder på arbejde 
igen. Så kan man gå med mange uforløste oplevelser. Det er desuden 
svært, fordi man er alene på nattevagt, og ikke har en kollega at læsse af 
på.

 Der er 15 minutters overlap mellem vagterne. Pga. af travhed, er det ofte 
ikke muligt at få snakket om evt. oplevelser.

Ledelse oplyser:
 Oplæring i vagtcentralarbejdet foregår primært ved sidemandsoplæring.
 Der tilbydes ikke regelmæssig supervision.
 Har ikke haft så meget fokus på forebyggelse af de høje følelsesmæssige 

krav i arbejdet.
 Der er ikke arbejdet med registrering af hændelser. Men mere haft fokus 

på traumatiske hændelser, eks. da der døde en ansat tidligere på året. Der 
er igangsat tiltag til registrering, men dette er ikke implementeret endnu.

 Der gøres pt. ikke noget for at følge om på hændelser i dagligdagen.
 Der har for mange år siden været afholdt et konflikthåndterings kursus.
 Der afholdes vagtcentral møder 1 gang i kvartalet, og der bemandes med 

vikarer, således alle mand kan deltage i mødet.
 
Af virksomhedens trivelsesrapport fra foråret 2018 fremgår det vedrørende 
håndtering og forebyggelse af de høje følelsesmæssige krav:

 Har I en måde at komme af med det? Vi er ofte to, så man kan tale med 
en om det.

  Vi taler måske ikke så meget om det, vi gør måske mere grin med det, 
det er rart at få opbakning fra kollegerne.

 Der er ingen oplæring for nye, ingen procedure for håndtering, ingen 
registrering, ingen erfaringsudveksling, fx på VC møder.

 
Arbejdsmæssige og personlige konsekvenser

 De ansatte oplyser, at man kan være så fyldt op, at et dårligt opkald fra 
tidligere smitter af på den næste der er i røret.

 Man kan være så fyldt op, at man bliver kort for hovedet.
 Man oplever, at blive mere kynisk i forhold til personer, der ringer 

meget ind, man oplever, at man får en skrappere tone overfor disse 
personer.

kso
Indsat tekst
 Der er 10 minutters overlap mellem vagterne
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Sag nr. 3a: Opfølgning (lukket drøftelse) 

 

Til orientering og drøftelse: 

Bünyamin Simsek orienterer om ”Formandens åben dør invitation”. 

 

Sagsfremstilling: 

I forlængelse af bestyrelsesmødet i september er følgende lagt på Brand-

portalen, som er brandvæsnets interne medarbejderportal. 

 

 

Bestyrelsens dør er åben 

Der er sket store forandringer i Østjyllands Brandvæsens korte levetid med 
både selve sammenlægningen, nye stationer og arbejdet med at samle 
brandvæsnet på Bautavej. 

 
Der er fra Bestyrelsens side forståelse for, at det kan skabe usikkerhed og 
måske endda utryghed. Særligt når disse forandringer sker samtidig med en 
pålagt besparelse i forbindelse med dannelsen af brandvæsnet på i alt 7 %. 
Den sidste del af besparelsen, som udgør godt 2 mio. kr., skal findes i 
2019. 
 
Vi har som bestyrelse et godt samarbejde, hvor medarbejderrepræsentan-
terne har en vigtig opgave, som bliver løst på en god måde. Vi er meget 
glade for samarbejdet og den konstruktive dialog med Østjyllands Brandvæ-
sens ledelse, og vores arbejdsdeling sætter rammerne for det gode samar-
bejde: Bestyrelsen udstikker retningen og den økonomiske ramme for 
brandvæsnet, mens ledelsen sikrer den daglige drift samt udviklingen af ét 
Østjyllands Brandvæsen inden for det økonomiske råderum. 
 
Bestyrelsen værdsætter arbejdet i MED- og TR-systemet samt det materi-
ale, der i medfør af dette arbejde tilgår bestyrelsen. Arbejdet i arbejdsmiljø-
organisationen er ligeledes både vigtigt og værdsat. Bestyrelsen har tillid til 
både ledelse og MED Udvalget, og alle medarbejdere kan være trygge ved 
at bruge de kommunikationskanaler og samarbejdsfora, som er sat i værk. 
 
Men der kan altid være forhold som gør, at man som medarbejder gerne vil 
i direkte kontakt med bestyrelsen. Vi vil i hvert fald gerne have inputs om 
pulsen i organisationen i disse foranderlige tider - særligt med den forestå-
ende implementering af sidste del af sparekravet. 
 

Dato 5. december 2018 
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Derfor vil min dør stå åben for jer i den kommende periode, så jeg på be-
styrelsens vegne kan høre jeres input. Jeg vil bruge den åbne dør til at 
kunne forelægge oplysninger og idéer for MED Udvalg eller bestyrelsen. 
 
Den åbne dør er udtryk for hele bestyrelsens ønske om et åbent samar-
bejde. 

Bünyamin Simsek - Bestyrelsesformand i Østjyllands Brandvæsen 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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Sag nr. 4: Regnskab 3. kvartal 

 

Til orientering og drøftelse: 

Lars Hviid orienterer om regnskab for 3. kvartal 2018 

 

Sagsfremstilling: 

Der er foretaget en budgetrevidering af budgettet for 2018. Effektivise-

ringskravene er taget ved en reduktion i investeringsplanen, hvilket tidli-

gere er forelagt bestyrelsen, da det ikke er muligt at opnå den sidste del af 

den pålagte effektivisering på nuværende tidspunkt.  

 

De pålagte effektiviseringer på 7 % er implementeret således, at der i 

2016 blev høstet lavt hængende frugter, i 2017 er der sket en tilpasning af 

bl.a. køretøjer og materiel på samtlige brandstationer og lokaliteter. Den 

resterende del kræver mere omsiggribende justeringer og forudsætter 

som fremlagt tidligere, at Østjyllands Brandvæsen samles på Bautavej. I 

2019 vil der fortsat blive arbejdet på at komme i mål uden at det på nuvæ-

rende tidspunkt er forventningen, at det kan lykkes.  

 

I det følgende gennemgås de væsentligste opmærksomhedspunkter i 

regnskabet for 3. kvartal.  

 

Ledelse 

Der forventes et merforbrug som primært skyldes øgede udgifter til over-

headudgifter i forhold til det budgetterede ved sammenlægningen.  

 

Sekretariat og Stab 

Mindre forbrug primært på grund af en vakant stilling. Anvendes i 2018 

som projektmidler.  

 

Dato 5. december 2018 
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Deltidsstyrken 

Forventningen er, at der kommer et merforbrug som følge af sommerens 

mange naturbrande. Tørken har medført væsentligt flere udkald til deltids-

styrken i juli måned. 

 

Entreprenøraftaler 

Merforbrug pga. flere midlertidige forlængelser af de nuværende kontrak-

ter, primært som følge af udbud og efterfølgende beslutning om hjemta-

gelse. De midlertidige forlængelse kan ikke opnås til samme fordelagtige 

pris som lange kontrakter.  

 

Operativ administration 

Mindreforbrug skyldes blandt andet en vakant stilling. I forbindelse med 

hjemtagelse af brandslukningen i Aarhus Syd foretages en organisations-

ændring i Operativ Afdeling. Når organisationsændringen er på plads, er 

der tilstrækkeligt overblik til at vurdere det mere præcise personalebehov. 

 

Kantinen 

Merforbruget skyldes blandt andet mindre kantinesalg til kursister samt 

sygdom blandt personalet og deraf behov for brug af vikarer. 

 

Logistik 

Merforbrug skyldes udsving i vedligehold af brandmateriel.  

 

Uddannelsescenter 

Der forventes et merforbrug. Østjyllands Brandvæsen flytter ikke til en ny 

hovedlokalitet på Bautavej i 2018, som oprindelig antaget. Der er derfor i 

2018 behov for at istandsætte det nuværende øvelsesområde i størrelses-

ordenen 2-300.000 kr., så det fortsat er sikkerhedsmæssigt og arbejdsmil-

jømæssigt i orden. Der kan blive behov for tilsvarende investeringer de 

kommende år, indtil et nyt øvelsesområde er etableret og taget i brug.  

 

Vagtcentral 

Nødvendig opgradering med en IT-medarbejder for at understøtte sikker 

drift betyder et mindre merforbrug. Derudover har der været en stor ud-

skiftning af medarbejdere.  

 

Hovedtotal, drift 

Der forventes således et samlet merforbrug på driften på knap 2 mio. kr.  

Dette skyldes primært fordyrelsen af entreprenørkontrakter som følge af 

beslutning om hjemtagelse af brandslukning fra Falck samt merforbrug i 

Kantinen, Logistik og Uddannelsescenter. 
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Investeringer og Projekter 

Indkøb af specialtankvogne, drejestiger og sprøjter afventer afklaring af 

igangværende udbud. De forventes sat i drift i løbet af 2019 og 2020. Ud-

gifterne afholdes derfor gradvist i perioden 2018-2020. Udgifterne til disse 

investeringer vil samlet være omkring 20 mio. kr. 

 

I forhold til de store projekter, forventes et mindre forbrug af de afsatte 

midler til Station Aarhus Nord og Flytning til Bautavej, samt dobbeltdrift. 

Dette skyldes, at beslutningsprocesserne for Station Aarhus Nord og 

Bautavej har taget tid. Men der er nu fremdrift i projekterne igen. En bety-

delig del af udgifterne forventes derfor først afholdt i 2019 og 2020.  

 

Brandslukning Aarhus Syd, herunder økonomien ved hjemtagelsen er 

fremlagt på Bestyrelsesmødet i september.  

 

Drift i alt 

Driften viser i alt et mindre forbrug på 6 mio. kr. Budgettet til investeringer 

og projekter indeholder dog overførte midler fra 2016 og 2017. Disse er 

blandt andet øremærket til etablering af Station Aarhus Nord, flytning til 

Bautavej og udskudte driftsinvesteringer. Korrigeres resultatet for de øre-

mærkede overførte midler ses et merforbrug på 14 mio. kr. Der er således 

kommet gang i de nødvendige driftsinvesteringer og projekter for at fast-

holde kvaliteten ved Østjyllands Brandvæsen og ikke opbygge et vedlige-

holdelsesefterslæb.  

 

Detaljeret budgetlægning for 2019 er sat i gang, da der forventes store 

udfordringer med at finde den sidste del af besparelsen.  

 

Brandhaner 

Der er foretaget en gennemgående renovering af brandhanerne på Aar-

hus Havn, da det viste sig, at de var i meget dårlig tilstand og på ingen 

måde tidssvarende. Det forsøges at få Aarhus Havn til at dække en del af 

omkostningen, tilsvarende som andre ejere af storparceller fx Region 

Midt, TDC og Dansk Supermarked. Såfremt at det ikke lykkes anvendes 

en del af anlægsbevillingen for 2019. Renoveringshastigheden justeres 

derefter i 2019.  

 

SINE 

Der er tale om statslige midler, der er tildelt Østjyllands Brandvæsen. 

Disse er øremærkede til etablering af en ny vagtcentral og afventer såle-

des flytning til en ny hovedlokalitet på Bautavej.  

 

 



 
 side 4 af 4

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Tom Christensen/ Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 82 / 29 68 56 90 

E-post: tc@ostbv.dk / jl@ostbv.dk  
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Sag nr. 4, bilag 1: Regnskab 3. kvartal 

 

 

 

 

 

Forbrug Budget 2018 i  alt Forventet resultat Afvigelse

Adm. og ledelse 8.407.413              12.708.000           12.666.000           42.000                   

Ledelse 3.418.993              5.376.000              5.669.000              -293.000                

Sekretariat og Stab 4.988.421              7.332.000              6.997.000              335.000                 

Operativ afd 45.373.178           60.365.000           61.023.000           -658.000                

Deltidsstyrke 7.937.231              11.583.000           11.690.000           -107.000                

Entreprenøraftaler 15.494.673           14.383.000           16.150.000           -1.767.000            

Fast styrke 13.498.069           21.269.000           20.987.000           282.000                 

Frivi ll igt Beredskab -28.986                  580.000                 558.000                 22.000                   

Indsatsledeslse 1.613.037              2.313.000              1.873.000              440.000                 

Operativ adm. 4.373.480              7.337.000              6.693.000              644.000                 

Brandhaner 2.485.673              2.900.000              3.072.000              -172.000                

Salg og Service 2.397.846              841.000                 1.715.000              -874.000                

Kantine 549.639                 275.000                 578.000                 -303.000                

Logistik 3.336.278              4.071.000              4.203.000              -132.000                

Uddannelsescenter 770.563                 -856.000                -706.000                -150.000                

Vagtcentral -2.258.634            -2.649.000            -2.360.000            -289.000                

Forebyggende Afdeling 5.781.627              7.410.000              7.415.000              -5.000                    

Forebyggende 5.781.627              7.410.000              7.415.000              -5.000                    

Hovedtotal 61.960.064           81.324.000           82.819.000           -1.495.000            

Hovedtotal uden overførsel 61.960.064           81.025.000           82.819.000           -1.794.000            

Forbrug Budget 2018 i  alt Forventet resultat Afvigelse

Investering og Projekter 5.729.719              30.590.000           22.650.000           7.940.000              

Efterslæb, køretøjer (Midl. 2017-2018) 1.765.752              7.428.000              6.000.000              1.428.000              

Investeringsplan 2.259.037              16.561.000           9.500.000              7.061.000              

Station Aarhus Nord 1.155.409              4.000.000              3.000.000              1.000.000              

Flytning til  Bautavej -                          1.500.000              300.000                 1.200.000              

Dobbeltdrift -                          1.101.000              -                          1.101.000              

Projekt Station Aarhus Syd 549.521                 -                          3.850.000              -3.850.000            

Drift i alt 67.689.783           111.914.000         105.469.000         6.445.000              

Drift i alt uden overførsel 67.689.783           91.576.000           105.469.000         -13.893.000          

Forbrug Budget 2018 i  alt Forventet resultat Afvigelse

Brandhaner 3.520.361              5.275.000              5.500.000              -225.000                

Brandhane efterslæb Aarhus 3.520.361              5.275.000              5.500.000              -225.000                

SINE 39.935                   3.270.000              40.000                   3.230.000              

SINE 39.935                   3.270.000              40.000                   3.230.000              

Dato 5. december 2018 
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Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Tom Christensen 

Tlf.: 29 68 56 82 

E-post: tc@ostbv.dk 

  

 

 

 



 

 
 side 1 af 2

Bestyrelsesmøde  

 

Sag nr. 5: Status på effektiviseringsarbejdet/trappemodel 

 

Til orientering og drøftelse: 

Lars Hviid orienterer om status på arbejdet med at effektivisere driften, så 

den sidste tredjedel af den pålagte reduktion i Østjyllands Brandvæsens 

budget effektueres.  

 

Det fremtidige arbejde med at effektuere trappemodellen drøftes.  

 

Sagsfremstilling: 

Juni 2015 vedtog de fire byråd at etablere Østjyllands Brandvæsen. Det 

blev i den forbindelse besluttet at pålægge brandvæsenet en effektivise-

ring svarende til den statslige regulering i bloktilskuddet, som indfases 

over en treårig periode. Denne beslutning betyder konkret, at Østjyllands 

Brandvæsens budget i perioden 2016-2018 trinvist blev reduceret med et 

beløb svarende til en samlet reduktion på 7 % (trappemodellen). 

 

I 2016 blev første del af reduktionen fundet ved de stordriftsfordele, der 

var ved sammenlægningen samt ved umiddelbare effektiviseringer. I 2017 

er reduktionen hovedsageligt hentet på tilpasning af køretøjer og materiel 

på stationerne. I 2018 var det ikke muligt at finde nævneværdige effektivi-

seringer, hvorfor en del af driften blev finansieret ved en midlertidig reduk-

tion i Østjyllands Brandvæsens investeringsbudget.   

 

Chef- og ledergruppen ved Østjyllands Brandvæsen har i efteråret 2018 

haft en møderække, hvor der er arbejdet med mulighederne for at finde 

den sidste del af de pålagte effektiviseringer. Det er vanskeligt bl.a. fordi 

Østjyllands Brandvæsen endnu ikke er samlet på en ny hovedlokalitet, 

hvilket var en forudsætning for udmøntningen af trappemodellen. Det er 

endvidere vanskeligt grundet et stort arbejdspres i hele organisationen. 

Dato 5. december 2018 
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Hjemtagelsen af brandslukningen i Aarhus Syd, opførelse af ny brandsta-

tion i Lisbjerg, mange nye medarbejdere i flere afdelinger samtidig med 

projektet med at etablere en ny hovedlokalitet kræver mange ressourcer. 

For at nå i mål inden for det tildelte budget for 2019 skal der ske reelle be-

sparelser.  

 

Der har i løbet af 2018 vist sig flere uforudsete udgifter, som der ikke var 

taget højde for i forbindelse med sammenlægningen. Det er bl.a. størrel-

sen på overheadet, fordyrelse af brandslukning generelt i Danmark, imple-

mentering af persondataforordningen og vedligehold af øvelsesområdet. 

Se det lukkede bilag 1. Der er på nuværende tidspunkt ikke anvist finan-

siering af de uforudsete udgifter. Det lukkede bilag var en del af sagsfrem-

stillingen til det seneste bestyrelsesmøde som et lukket bilag til Sag 8 

Halvårsregnskab.  Efter ønske fra bestyrelsen vedlægges bilaget til for-

nyet behandling på mødet 5. december.  

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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Sag nr. 6: Takstblad 

 

Til godkendelse: 

Det indstilles, at vedlagte Takstblad 2019 godkendes.  

 

Sagsfremstilling: 

Østjyllands Brandvæsens takstblad vedtages én gang årligt på bestyrel-

sesmødet i 4. kvartal.  

 

Før sammenlægningen til Østjyllands Brandvæsen opkrævede de fire 

hjemkommuner forskelligt gebyr for identiske ydelser fx overvågning af 

automatiske brandsikringsanlæg. Disse gebyrer skal harmoniseres ved i 

en periode at fremskrive nogle gebyrer mere end den generelle prisfrem-

skrivning, mens andre fastfryses uden fremskrivning. Der er fokus på, at 

gebyrerne afspejler Østjyllands Brandvæsens udgifter kombineret med at 

vilkårene i indgående abonnementer ikke bliver unødig ændret.  

 

Østjyllands Brandvæsens takster prissættes derudover, så de er konkur-

rencedygtige med andre udbyderes priser. 

 

Gebyret for udrykning til blinde alarmer afspejler Østjyllands Brandvæsen 

omkostninger. Omkostningen er beregnet ud fra den udrykningssammen-

sætning, der er fastlagt efter Plan for Østjyllands Brandvæsen. Der er ta-

get højde for, at alarmerne kan køres af både den faste styrke og deltids-

styrken, samt at der sendes en indsatsleder med.  

 

Takstbladet er også gældende for Samsø Kommune. Dog er ydelser om-

fattet af aftalen med Samsø Redningskorps undtaget. 
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Priserne P/L fremskrives årligt. Priserne genberegnes mindst hvert 5. år. 

Det betyder at en stor del af priserne skal genberegnes i 2019 forud for 

vedtagelse af Takstblad 2020.  

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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TAKSTBLAD ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN 

2019 
 

TIMEPRIS  
    2019 
Mandskabstime  pr. time 576,00 
Intern i ÅB pr. time 432,00 

Udrykning (blind alarm) ABA 
gebyr INGEN 
moms 6.638,00 

Vægterkørsel pr. udrykning 587,00 
Opsætning af skilte, døde dyr, træer (forsikringsteamet) pr. time 317,00 
Patientløft  - OBS 2 mand pr. mand 403,00 

   

KØRETØJER  
   
Alle priser på køretøjer er uden fører   

   
Andre køretøjer under 3500 kg (L1, L4, P1, SLT1) pr. time 423,00 
Automobilsprøjte (tidl. M 6) (og C2) R1 pr. time 821,00 
Båd / benzin pr. time 694,00 
Drejestige pr. time 868,00 
Grusmaskine pr. time 705,00 
Lastvogn o/3500 kg (C1 og C3)  pr. time 518,00 
Tankvogn pr. time 617,00 
Dykker (mandskabstime incl. apparat og øvrigt materiel men ex. 
linieholder) pr. time 919,00 

   

MILJØ  
Engangsflydespærring pr. mtr. 357,00 
Flydespærring - 15 mtr. pr. udlægning incl. rengøring 5.584,00 
Flydespærring – efterfølgende pr. døgn - dog max ny-pris incl. rengøring 586,00 
Jordspyd stk. 40,00 
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OPSUGNINGSMIDDEL  
(33) Land (Absodan) pr. pose/10 kg 124,00 
(66) Vand (Alfob W) pr. pose 538,00 
(99) Syre (CEoperl) pr. pose 757,00 
Superb pr.liter 80,00 
Olieskimmer pr. time 409,00 
Sand   pr. m3 355,00 
Miljøaffald pr. kg 11,00 
Spændelågsfad (miljøaffald) pr. stk. – 120 ltr. 210,00 
Spændelågsfad (miljøaffald) pr. stk.  - 60 ltr. 168,00 

 

AUTOMATISKE BRANDSIKRINGSANLÆG 
  

Oprettelse   4.623,00 
Årlig overvågning af ABA, Aarhus   7.952,00 
Årlig overvågning af ABA, Odder   7.590,00 
Årlig overvågning af ABA, Skanderborg   6.284,00 
Årlig overvågning af ABA, nye i Odder og Skanderborg   7.952,00 
Overvågning af nøgleboks   691,00 

   

TEKNISKE ALARMER  
Oprettelse  pr. stk. 0,00 
Oprettelse: Overfald på eksisterende alarm pr. stk. 0,00 
Ændringer på opsætning i VC pr. stk. 0,00 
Alarmovervågning, generel pr. stk./årlig 1.340,00 
Til/fra kontrol pr. stk./årlig 1.340,00 
Styring pr. stk./årlig 1.340,00 
Grundvandsalarm m.fl. pr. stk./årlig 1.340,00 
Alarmovervågning, stor B&U pr. stk./årlig 1.694,00 
Alarmovervågning, lille B&U pr. stk./årlig 1.273,00 
Tillæg for IP-alarmoverførsel B&U (udgået i 2018) pr. stk./årlig 0,00 
Overvågn. elevator - Aarhus og Skanderborg pr. stk./årlig 691,00 
Overvågn. elevator - Odder pr. stk./årlig 691,00 
Overvågn. Mobiloverfaldsalarm - Aarhus pr. stk./årlig 999,00 
Overvågn. Mobiloverfaldsalarm - Odder og Skanderborg pr. stk./årlig 1.907,00 
Dobbeltsikringer (Aarhus Karlshamn) pr. stk./årlig 336,00 
Salg af Teletronica (overfaldsalarm) pr. stk. 2.118,00 

   

ITV-overvågning  
E-mailnotits v/usædvanlige hændelser  pr. år 74,00 
DVD optagelse af hændelse pr. forbrugt time 576,00 
Truvision  stk. pr. år 408,00 
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Pullerter 
Pullertstyring, fjernstyring af pullertstyring via SMS pr. stk 7.908,00 
 - hærværkssikret antenne pr. stk 564,00 
 - årlig SIM kort (TDC) pr. stk./årlig 673,00 
 - styring fra VC pr. stk./årlig 1.339,00 
 - tilslutning pr. stk 2.792,00 

   

NØGLEBOKSE - Birepo  

Nøgleboks (reguleres efter indkøbspris) 
pr. stk. (INGEN 
moms) 3.641,00 

Skilt pr. stk. 120,00 
Gule skilte (t/vinduer/døre) pr. stk. 10,00 

Årlig eftersyn af nøgleboks/hængelås  
takst (INGEN 
moms) 477,00 

Årlig eftersyn af nøgleboks/hængelås - indendørs (INGEN moms) 220,00 

Aflevering af cylinder og ilægning af nøgle 
1 arbejdstime 
INGEN moms) 494,00 

Nøgleboksopsætning (INGEN moms) 1.208,00 
Tyv til nøglerør (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 200,00 
Dækplade (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 231,00 
Hegnsbeslag (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 249,00 
Gevindstand (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 119,00 
Stolpebeslag (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 307,00 
Gl. rød hængelås (reguleres efter indkøbsprisen) pr. stk. 1.541,00 

 

Hjertestarter  
Hjertestarter stk./køb 12.740,00 
Hjertestarter - leje 1-3 år  stk./årligt 4.786,00 
Hjertestarter - leje 4- år stk./årligt 2.828,00 
Hjertestarter - leje for nye kunder stk./årligt 4.046,00 
Hjertestarter - service årligt 549,00 
Batteri (G3/G5) (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 2.475,00 
Batteri (Laerdal/Lifepak) (reguleres efter indkøbspris) pr. stk. 1.840,00 
Pads - voksen (G3/G5) (reguleres efter indkøbspris) sæt 450,00 
Pads - barn (G3/G5) (reguleres efter indkøbspris) sæt 799,00 
Pads - voksen ((Laerdal/Lifepak) (reguleres efter indkøbspris) sæt 775,00 
Pads - barn (Laerdal) (reguleres efter indkøbspris) sæt 1.346,00 
Pads - voksen (Zoll) (reguleres efter indkøbspris) sæt 1.793,00 
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Brandmateriel 
2kg Co2 slukker pr. stk. 676,00 
5kg Co2 slukker pr. stk. 1.038,00 
6kg Co2 slukker pr. stk. 1.038,00 
2kg pulverslukker pr. stk. 408,00 
6kg pulverslukker pr. stk. 462,00 
12kg pulverslukker pr. stk. 861,00 
9/10 ltr. vandslukker pr. stk. 725,00 
Brandtæppe i hylster pr. stk. 304,00 
2kg Co2 slukker - ombytning pr. stk. 418,00 
5/6 kg. Co2 slukker - ombytning pr. stk. 627,00 
2kg pulverslukker - ombytning pr. stk. 388,00 
6kg pulverslukker - ombytning pr. stk. 440,00 
12 kg pulverslukker - ombytning pr. stk. 791,00 
9/10 ltr. vandslukker - ombygning pr. stk. 672,00 
Grundtakst (ved årligt eftersyn og lb. levering af ombytning/nye) pr. stk. 267,00 
Eftersyn håndslukker/slangeskabe pr. stk. 60,00 
Eftersyn - brandtæppe pr. stk. 36,00 
Trykprøvning af slangevinde i slangeskab pr. stk. 260,00 

   

DIVERSE PRISER  
Leje af brandmateriel (max. ny-pris) pr. døgn 43,00 
Leje af brandslanger (max. kr. 1.000,-) pr. døgn 64,00 
Leje af diverse armaturer (forgrener, strålerør mv.) pr. døgn 64,00 
Vask af brandslanger pr. time  576,00 
   

Oversvømmelse Odder  
Vandstøvsuger pr. time 128,00 
Højtryksblæser pr. time 322,00 
Dykpumpe pr. time 132,00 
Affugter lille pr. døgn 252,00 
Affugter stor pr. døgn 360,00 
Opsætning affugter 1 mand 1.043,00 
Opsætning affugter 2 mand 1.758,00 
Pumpe pr. døgn 794,00 
Lysmateriel pr. time 464,00 

   

Tyverialarmer Odder  
Udkald 1. time pr. time 958,00 
Efterflg. timer pr. time 637,00 
Afdækningsplade pr. kvm. 156,00 
Pressenning  pr. stk. 171,00 
Overfaldsalarm Odder pr. udkald 2.482,00 
Elevator udkald   0,00 
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Nødkald Odder  
Kontrakt udgør 140.000 kr. årligt for 1/4-31/12 2016 pr. kvt. 37.067,00 
Bagvagt tilkaldt 1. time pr. time 958,00 
Bagvagt tilkaldt efterflg. timer  pr. time 637,00 

 

    
Priserne er som udgangspunkt fremskrevet med P/L fremskrivningen juni 2018 (1,98%) med mindre andet 
fremgår af de enkelte kontrakter eller er aftalt med kunderne.  
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Bestyrelsesmøde   

 

Sag nr. 7: Hovedlokalitet 

 

Til orientering: 

Lars Hviid orienterer om arbejdet med at etablere hovedlokalitet på Bauta-

vej. 

 

Sagsfremstilling: 

Der er sat gang i en medarbejderinvolveringsproces ved Østjyllands 

Brandvæsen. Processen tager udgangspunkt i de 6 funktioner, som tidli-

gere er blevet fastlagt: 

 Vagtcentral, Indsatsleder og Kriseledelse 

 Administration, mødefaciliteter og reception 

 Øvelsesområde og uddannelsesfaciliteter 

 Værksteder, lager og garager samt logistik 

 Østjyllands Brandvæsens frivillige 

 Tværgående funktioner 

 

For hver funktion er der nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere med 

en projektleder fra Østjyllands Brandvæsen for bordenden. Arbejdsgrup-

perne er bredt sammensatte, således der fx i arbejdsgruppen omkring 

øvelsesområdet også er repræsentanter for brugerne i form at både en fri-

villig, en deltidsbrandmand, en fuldtidsbrandmand, en indsatsleder samt 

en repræsentant for dem der bidrager til at vedligeholde øvelsesområdet. 

Arbejdsgrupperne skal understøtte, at indretningen på Bautavej i størst 

muligt omfang tilgodeser flest mulige behov i forhold til, hvad der totaløko-

nomisk giver bedst mening. Arbejdsgrupperne mødes 2 gange frem mod 

jul, hvorefter Aarhus Kommune påbegynder den overordnede disponering 

af arealerne. Fra ultimo januar til primo marts mødes arbejdsgrupperne 

igen ad to omgange for at kvalificere disponeringen og bidrage med input 

forud for de endelige prioriteringer. 

Dato 5. december 2018 
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Der har været god energi i de første møder i arbejdsgrupperne. Der er 

enighed om, at alle glæder sig til at flytte til mere tidssvarende faciliteter 

og til, at der bliver lidt mere plads end det i dag er tilfældet i Ny Munke-

gade og på Kirstinesminde. Samtidig er der en bekymring over usikkerhe-

den ved at skulle flytte fra lokaliteter, hvor der en form for ”sjæl” og at tids-

horisonten for flytningen er lang. Samtidig er der usikkerhed over, om det 

overhovedet bliver til noget denne gang, ligesom der er frustrationer over 

fortsat at skulle investere i lappeløsninger for at det nuværende øvelses-

område fortsat kan anvendes sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt forsvar-

ligt. 

 

Da øvelsesområdet indeholder meget tekniske installationer, som kræver 

specialistviden, og som samtidig er omkostningsfulde i både anlæg, drift 

og vedligehold, er der nedsat en underarbejdsgruppe. Denne gruppe har 

særligt fokus på indretning af brandhus/skibscontainer konstruktionen, der 

forudsætter specialistviden. Der er bl.a. gennemført en studietur til Hede-

husene, Sverige og Holland for at indsamle nyeste viden om både brand-

slukning og miljøpåvirkning herunder potentialer for at genanvende sluk-

ningsvand. Derudover er der som en sidegevinst opnået viden om 

formidling af viden om både brandspredning og brandslukning, som vil 

kunne anvendes til både uddannelse af brandfolk, men som også vil 

kunne fungere over for et bredere publikum fx i et samarbejde med lokal-

området samt ved forebyggelseskampagner. 

 

For Østjyllands Brandvæsen er sammenfaldet mellem etablering af Sta-

tion Aarhus Syd, Station Aarhus Nord samt hovedlokaliteten på Bautavej 

en god mulighed for at samtænke brandvæsnets mange funktioner, såle-

des dobbeltfunktioner undgås og således de vagtgående brandfolks ar-

bejdstid, når ikke de er på udrykning eller øvelse, udnyttes til produktion.  

Dette sammenfald betyder ligeledes at projekterne i et eller andet omfang 

bliver afhængige af hinanden fx er mulighederne for at fraflytte den midler-

tidige brandstation på Kirstinesminde afhængig af, at Station Aarhus Nord 

er taget i brug. Samtidig er dette sammenfald også udfordrende for brand-

væsnet, da det giver stor usikkerhed for især brandfolkene, der har svært 

ved at forestille sig, hvordan det hele vil udvikle sig de kommende 2-3 år. 

Dertil kommer et meget stort arbejdspres, fordi projekterne skal håndteres 

parallelt med travlhed i driften. 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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Sag nr. 8: Station Aarhus Nord 

 

Til orientering: 

Lars Hviid orienterer om status på etablering af Station Aarhus Nord 

 

Sagsfremstilling: 

Østjyllands Brandvæsen har opnået politisk godkendelse fra alle fire kom-

muner til henholdsvis 

 Køb af grund ved Lisbjerg med Østjyllands Brandvæsen som ejer 

 Indgåelse af leasingaftale til finansiering af brandstationen gen-

nem kommuneleasing 

 Samt mulighed for kommunal deponering af beløbet til opførelse 

af brandstationen 

 

Østjyllands Brandvæsen har en underskrevet købsaftale på en grund på 

knap 3500 m2 på Klokhøjen i Lisbjerg.  

 

KommuneKredit har formelt godkendt Østjyllands Brandvæsens anmod-

ning om leasingaftale og grundlejekontrakt for Station Aarhus Nord. Der er 

udsendt en profylakse herom. Når denne stand still periode udløber un-

derskrives aftalerne med Kommune Kredit.  

 

Udbud på prækvalificering til totalrådgivningen udsendes uge 48 og det 

endelige udbud på totalrådgivning udsendes primo 2019.  

 

Byggeriet forventes påbegyndt foråret 2020. Ibrugtagning forventes ved 

årsskiftet 2020-2021, hvorefter Østjyllands Brandvæsen kan fraflytte den 

midlertidige Station Aarhus Nord på Kirstinesmindevej i Skejby (KIR). 

  

 

Dato 5. december 2018 
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Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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Bestyrelsesmøde   

 

Sag nr. 9: Brandslukning Aarhus Syd 

 

Til orientering: 

Direktør Lars Hviid orienterer om status på hjemtagelsen af brandslukning 

i Aarhus Syd samt økonomien. 

 

Sagsfremstilling: 

Østjyllands Brandvæsen besluttede tirsdag den 3. april at annullere det 

igangværende udbud af brandslukning i Aarhus Syd med henblik på en 

hjemtagelse af opgaven. Skæringsdatoen var efter aftale med Falck 1. ok-

tober 2018. 

 

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere 

Alle de tidligere medarbejder ved Falck – i alt 24 brandfolk er overdraget 

til Østjyllands Brandvæsen og de medarbejdere, der tidligere havde en 

holdleder funktioner har fået tilsvarende ansvar ved Østjyllands Brandvæ-

sen.  Alle brandfolk er pr. 1. oktober overgået til den kommunale overens-

komst. 

 

Brandstation, Station Aarhus Syd 

Der er indgået en 3-årig lejekontrakt for bygningen på Søren Nymarks Vej 

4, der har en ideel placering i forhold til udrykningstider. Lejekontrakten 

kan forlænges. Det er derudover afgjort, at lejemålet ikke er omfattet af 

fornyet deponeringspligt, da det træder i stedet for Falcks bygning på 

Trindsøvej.  

 

Lejemålet har en god placering i forhold til Plan for Østjyllands Brandvæ-

sen, som dog åbner mulighed for placering andre steder i området. 

Dato 5. december 2018 
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Bygningen på Søren Nymarks Vej 4 har en god indretning i forhold til brug 

i en 3-årig periode, men mangler på nuværende tidspunkt endelig indret-

ning ifht. værksteds- og velfærdsfaciliteter.  

 

Ved brug på lang sigt (30 år) har lejemålet behov for ændring, således der 

skabes mere udenomsareal/forplads til træning af kompetencer og funkti-

onsafprøvning af køretøjer. Endvidere vil der være behov for vaskefacilite-

ter til køretøjer og værksteder, hvor det fulde potentiale i vagtpersonellet 

kan udløses. Samtidig bør brandstationen fremtidssikres og skabe 2 

mandskabspladser mere end der er på stationen i dag, samt opholdsfacili-

teterne kan gentænkes. 

 

Der er sat gang i at afdække andre potentielle lokaliteter i området ved 

Ringvej Syd og Christian den X’s vej, hvor der på lidt længere sigt kan op-

føres en ny brandstation. 

 

Operativ organisering og daglig drift 

Som følge af hjemtagelsen får Østjyllands Brandvæsen flere lokaliteter 

samt flere vagtgående brandmænd på døgnberedskab. Dette har betydet 

ændringer i den operative struktur herunder ændringer i vagtholdenes 

sammensætning. Alt er implementeret, men der arbejdes med trivslen 

blandt både nye og gamle medarbejdere i Operativ Afdeling i forlængelse 

af hjemtagelsen. Nye vaner skal indarbejdes, nye relationer opbygges, 

nye mellemledere skal i gang og endelig mangler færdiggørelsen af de 

permanente badefaciliteter på den nye brandstation. For at overholde di-

verse udbudskrav er disse først færdige omkring 1. december. 

 

Der er nedsat et husudvalg, som afløser den arbejdsgruppe med medar-

bejdere, som har bidraget i ombygningsprocessen. Husudvalget skal 

sikre, at de sidste udestående i ombygningen færdiggøres og at brandsta-

tioner indrettes til brugernes behov, eksempelvis behov for belysning ved 

udrykningsport, placering af TV, udsmykning mv. 

 

I skrivende stund har bygningen været i brug i godt én måned, og der har i 

uge 44 været afholdt møder med alle vagthold på stationen. Der er tydelig 

frustration at spore over især at de permanente badefaciliteter først er 

færdige omkring 1. december, samt generel færdiggørelse af bygningen. 

Ombygningen har ikke kunnet forceres, da udbud/tilbudsindhentning på 

entrepriserne ikke kan omgås. Derudover mangler medarbejderne afkla-

ring på fremtiden for stationen, alternativ ny station, da deres kompeten-

cer og engagement ikke på nuværende tidspunkt kan indfries til fulde i for-

hold til den daglige produktion. Medarbejderne udviser stor forståelse for, 

at afklaring for fremtiden på stationen er afhængig af placeringen af den 
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endelige station. På baggrund af møderne, er der udarbejdet handlings-

plan for det videre arbejde med stationen og herunder løbende kommuni-

kation/information. 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 87 

E-post: jl@ostbv.dk 
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Sag nr. 10: Status på arbejdet med Forebyggelsesstrategi 

 

Til orientering: 

Status på arbejdet med Forebyggelsesstrategien fremlægges. 

 

Sagsfremstilling: 

På bestyrelsesmødet gives en orientering om det forebyggende arbejde 

samt om arbejdet med implementering af Østjyllands Brandvæsens fore-

byggelsesstrategi. 

 

Baggrund 

Der forventes i de kommende år fortsat befolknings- og erhvervstilvækst, 

vækst i Business Region Aarhus og flere større arrangementer i Østjyl-

land. Tryghed og sikkerhed er afgørende for sikker vækst i Østjylland. 

Tryghed og sikkerhed sikres blandt andet gennem forebyggelse af brand 

og eksplosion. 

 

Bestyrelsen vedtog derfor i april 2017 Forebyggelsesstrategi for et trygt og 

sikkert Østjylland.  

 

Forebyggelsesstrategien er struktureret i fire kerneopgaver: 

1. Risikobaserede brandsyn 

2. Sikker afholdelse af midlertidige arrangementer 

3. Planlægning og brandteknisk byggesagsbehandling 

4. Forebyggelsesprojekter 

 
  

Dato 5. december 2018 



 
 side 2 af 9

Hovedkonklusionerne for de fire emner er efter halvandet år følgende: 

 

Risikobaserede brandsyn 

 Indførelse af risikovurderinger er et brugbart redskab til at tilpasse 

tilsynsfrekvensen ud fra den konkrete risici 

 Antallet er brandsynspligtige adresser i Østjylland er stigende 

 Der udstedes kun ganske få forbud mod anvendelse som følge af 

manglende sikkerhed 

 

Midlertidige arrangementer 

 Antallet af arrangementer i Østjylland er stigende – også året efter 

kulturhovedstadsåret 

 Stadig mere komplekse arrangementer og festivaler 

 Øget behov for vejledning til arrangørerne pga. uklar lovgivning 

 Ingen arrangementer er aflyst pga. manglende sikkerhed 

 

Brandteknisk byggesagsbehandling 

 Stigende antal nye byggesager pr. år 

 Vanskeligt at efterleve sagsbehandlingstiderne 

 Fokus på forhåndsdialog og gode brandsikre løsninger 

 Implementering af certificeringsordning er stadig uafklaret 

 

Forebyggelsesprojekter 

 Samarbejde med kommunerne om brandsikkerhed i ældreplejen 

 

I det følgende beskrives en status på arbejdet med de fire kerneopgaver. 

Forebyggelsesstrategiens mål og konkrete værktøjer fremhæves i blå 

fakta-bokse.  
 

Risikobaserede brandsyn 
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Brandsynet hos erhvervsliv, institutioner, fyrværkerisalg, forsamlingsloka-

ler mv. er en hjørnesten i forebyggelsen. Gennem dialog vejledes de an-

svarlige på lokaliteten samtidig med, at det sikres, at de brandmæssige 

lovkrav overholdes. Et brandsyn sætter rammen for en drøftelse af hen-

sigtsmæssig adfærd og indretning, hvormed sikkerhedskulturen styrkes 

lokalt.  

 

Med vedtagelsen af forebyggelsesstrategien blev det besluttet, at der lø-

bende foretages en risikovurdering af samtlige brandsynsobjekter i Østjyl-

land med henblik på af fastlægge, hvor ofte der skal føres brandsyn. Ter-

minen for hver lokalitet kan varieres fra 1 til 5 år. Hvert brandsyn følges 

fremadrettet altid op af en ny risikovurdering af den konkrete lokalitet.  

Der er således foretaget risikovurderinger af samtlige ca. 3.000 brand-

synsobjekter.  

 

Arbejdet med risikovurderinger har stået på i 2017 og 2018. Det vurderes, 

som et rigtig godt værktøj. Der er tale om et dynamisk værktøj, der giver 

mulighed for at ændre brandsynsfrekvensen for den konkrete lokalitet. Er 

sikkerhedskulturen på lokaliteten ud fra risikovurderingen god, kan fre-

kvensen sænkes. Er sikkerhedskulturen på lokaliteten udfordret kan fre-

kvensen øges.  

 

Østjylland oplever vækst med flere indbyggere og udbygning af erhverv. I 

takt med at Østjylland vokser, stiger antallet af brandsynspligtige adresser 

år for år. Det være sig eksempelvis nye institutioner eller nye restauranter. 

Arbejdet med risikovurderinger og justerede terminer har givet mulighed 

for at fordele antallet af brandsyn mere jævnt over årene ligesom der ved 

nogle objekter er en nedsat tilsynsfrekvens som følge af lav risiko. Dette 

har givet et midlertidigt fald i antal tilsyn i 2017 og 2018. Antallet af brand-

syn forventes dog at stige igen i de kommende år i takt med stigningen i 

antallet af brandsynspligtige adresser. Dette illustreres i tabel 1.  

 

 

Tabel 1: Antal udførte brandsyn i Østjylland pr år 

2016 2017 2018 2019 

2.530 tilsyn 2.200 tilsyn 1.750 tilsyn 

(estimat) 

2.000 

(estimat) 

 

I takt med at Østjylland vokser stiger antallet af komplekse byggerier. Det 

medfører et stadig stigende antal særligt tidskrævende brandsyn. Eksem-

pler på særligt tidskrævende brandsyn er VIA University College i Aarhus 

eller institutionen Sølund i Skanderborg, der hver blot tæller som ét tilsyn, 

men tager en hel dag at gennemgå. 
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I 2017 blev der blot givet 12 forbud. Et forbud drejer sig typisk om, at an-

vendelsen af et bestemt rum skal ophøre. Kun i sjældne tilfælde medfører 

et forbud politianmeldelse eller lukning af en hel lokalitet/institution. 

 

I arbejdet med brandsyn kan der derudover gives et påbud. Et påbud er 

ikke i sig selv problematisk for sikkerheden på lokaliteten. Så var der givet 

et forbud. Et påbud er en skriftlig anvisning af, hvor sikkerheden på lokali-

teten skal forbedres. De fleste driftsansvarlige betragter påbud som en 

hjælp til sikkerhedsarbejdet lokalt.  

 

Midlertidige arrangementer 

 

 

 

Østjylland oplever en markant vækst i antallet af arrangementer. Antallet 

af større og komplekse arrangementer med mange mennesker er sti-

gende.  

 

Arrangementerne skaber en positiv værdi for Østjylland og er til glæde for 

borgere, gæster og erhvervsliv. Oplevelsesøkonomi bidrager stadig mere 

til økonomien i Østjylland. De mange arrangementer stiller dog krav til 

myndighederne i forhold til, at arrangementerne kan afvikles trygt og sik-

kert, samtidig med, at et trygt og sikkert Østjylland opretholdes.  

 

Østjyllands Brandvæsen sagsbehandler midlertidige arrangementer i for-

hold til brand, eksplosionsfare, opsætning af telte, sikring af flugtveje samt 

brandvæsenets indsatsmuligheder. 

 

I 2017 medførte Europæisk kulturhovedstad flere samt mere komplekse 

sagsbehandlinger end i 2016. Denne tendens er fortsat ind i 2018, hvor 

antallet af sager er steget yderligere, jf. tabel 2.  
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Tabel 2: Antal sager med midlertidige arrangementer 

 20161 2017 2018 

Midlertidige ar-

rangementer 

- 344 360 (estimat) 

Fyrværkeri - 180 180 (estimat) 

 

Der har samtidig i 2018 været en række meget komplekse nye arrange-

menter. Det var eksempelvis VM i sejlads; DR-storskærm på Havneplad-

sen i Aarhus i forbindelse med VM i fodbold; Frivillighovedstad i Aarhus 

mv.  

 

En række tilbagevendende arrangementer bliver samtidig mere kom-

plekse og tidskrævende år for år. Det være sig eksempelvis Smukfest i 

Skanderborg, Samsø Festival, Aarhus Festuge mv. Sommerens tørke har 

udfordret sagsbehandlingen af sommerens arrangementer og festivaler 

yderligere.  

 

De fleste midlertidige arrangementer er kendetegnet ved ikke professio-

nelle arrangører, hvor der typisk er tale om frivillige ildsjæle. Der er samti-

dig sjældent to arrangementer, der er ens. Det sætter store krav til den 

sagsbehandling og vejledning, som Østjyllands Brandvæsen leverer – ty-

pisk i samarbejde med andre myndigheder som politi, region og kom-

mune. 

 

Det er vurderingen, at langt de fleste arrangementer i dag serviceres med 

en god sagsbehandling med et godt og tæt samarbejde med de lokale ar-

rangører. Sagsbehandlingen af de midlertidige arrangementer er dog ge-

nerelt presset af det stigende antal sager. Det er samtidig vurderingen, at 

der er et stigende behov for vejledning til den enkelte ansøgere, idet der 

ikke længere er entydig lovgivning på området. 

 

I 2018 er ingen arrangementer blev aflyst pga. manglende godkendelse af 

sikkerheden fra Østjyllands Brandvæsen. Eventuelle sikkerhedsudfordrin-

ger er i alle tilfælde blevet løst i forbindelse med sagsbehandlingen. Alter-

nativt løses det i forbindelse med Østjyllands Brandvæsens tilsyn af arran-

gementet, hvor eventuelle udfordringer der kan medføre et påbud, løses 

på stedet i samarbejde med arrangøren.  

 

                                       
1 Der kan ikke laves en præcis opgørelse for 2016 pga. manglende fælles journali-
seringssystem. Antallet af sager i 2016 ligger dog væsentligt under niveauet for 
2017 og 2018. 
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Brandteknisk byggesagsbehandling 

 

 

 

En bygningsbrand kan potentielt have store både menneskelige, økono-

miske og samfundsmæssige konsekvenser i form af store materielle ska-

der, tab af arbejdspladser, påvirkning af infrastrukturen mv. Østjyllands 

Brandvæsen arbejder derfor i byggesagsbehandlingen på at minimere 

konsekvenserne af en bygningsbrand. 

 

Østjyllands Brandvæsen fungerer som brandteknisk rådgiver for byg-

ningsmyndighederne. Det vil sige, at Østjyllands Brandvæsen varetager 

den del af kommunernes byggesagsbehandling, hvor brandteknisk speci-

alistviden er nødvendig. Når - og hvis - bygningsmyndigheden har brand-

tekniske spørgsmål i en byggesag, inddrages Østjyllands Brandvæsen.   

 

Østjyllands Brandvæsen har en samarbejdsaftale med hver af hjemkom-

munernes byggesagsafdelinger om, hvornår brandvæsenet skal inddra-

ges i en byggesag. I Skanderborg, Odder og Samsø gælder det, at stort 

set alle brandtekniske byggesager kommer forbi brandvæsenet, mens det 

for Aarhus Kommune primært gælder de komplicerede sager, eksempel-

vis højhusbyggeri. Der er ligeledes aftaler med hjemkommunerne om 

sagsbehandlingstider på byggesagerne. 

 

Antallet af brandtekniske byggesager er stigende. Dette illustreres blandt 

andet i tabel 3, der viser antallet af nye sager i perioden 2016-2018.  
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Tabel 3: Antal nye byggesager til Østjyllands Brandvæsen pr år 

2016 2017 2018 

250 336 360 (estimat) 

 

Østjyllands Brandvæsen lever også i 2018 op til det serviceniveau for 

sagsbehandlingstider, som er aftalt med hver kommune. Men antallet af 

sager gør det stadig vanskeligere at efterleve sagsbehandlingstiderne.  

 

Udover den direkte sagsbehandling af de konkrete byggesager bruges 

der stadig mere tid på forhåndsdialog med ansøgere i form af bygherre el-

ler bygherrerådgivere samt stadig mere tid på færdigsyn af større bygge-

rier. Det er i dialogen med bygherre eller dennes rådgiver, at de gode 

brandsikre løsninger findes og at det samlede tidsforbrug kan reduceres, 

fordi man reducerer byggesager, der går i hårdknude. Ved færdigsynet 

sikres, at gode brandsikre løsninger beskrevet på papir i byggesagen om-

sættes til virkelighed i selve byggeriet. Forhåndsdialog og færdigsyn er 

således en nødvendig del af den samlede brandtekniske byggesagsbe-

handling. 

 

Regeringen har besluttet, at det skal være muligt for private virksomheder 

at blive certificeret til at varetage den del af byggesagsbehandlingen, som 

tidligere udelukkende lå hos de kommunale beredskaber. Østjyllands 

Brandvæsen hilser certificeringsordningen velkommen, men efterlyser af-

klaring af området. Det er stadig uklart, hvad certificeringsordningen præ-

cist får af konsekvenser. Usikkerheden om konsekvenserne af certifice-

ringsordningen medfører utryghed blandt de forebyggende medarbejdere i 

Østjyllands Brandvæsen. 

 

Certificeringsordningen ændrer ikke ved, at der også fremadrettet er be-

hov for, at Østjyllands Brandvæsen bliver inddraget i byggeprocessen. 

Særligt ved det stigende antal komplekse byggesager vil der eksempelvis 

fortsat være behov for forhåndsdialog mellem bygherre og brandvæsen, 

hvor en tidlig inddragelse kan eliminere brandtekniske udfordringer senere 

i byggeriet.  
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Forebyggelsesprojekter 

 

 

 

Brandsikkerheden blandt ældre har længe været et væsentligt op-

mærksomhedspunkt for Østjyllands Brandvæsen. 

I slutningen af 2017 igangsatte Aarhus Kommunes magistratsaf-

deling for Sundhed og Omsorg et forpligtende samarbejde med 

Østjyllands Brandvæsen om styrket brandsikkerhed i ældreplejen. 

Der blev indgået en konkret samarbejdsaftale mellem parterne. 

 

Aftalen betyder bl.a.: 

- Tæt dialog og sparring om valg og implementering af brand-

tekniske løsninger i forbindelse med både nybyggeri og drift 

- Dialog og uddannelse så alle dele af ældreplejen bevidstgø-

res om brandrisiko, for dermed at kunne tage større ansvar 

for sig selv og sine omgivelser, når det gælder forebyggelse 

af og beskyttelse mod brand 

 

Nu og her arbejdes der bl.a. konkret med: 

- Ekstraordinære brandsyn 

- En hotline fra ældreplejen til Østjyllands Brandvæsen vedr. 

tryghed og sikkerhed hos de ældre borgere 

- Uddannelse og brandøvelser for ældreplejens personale 

- Månedligt møde mellem Sundhed og Omsorg og Østjyllands 

Brandvæsen 

  

Erfaringerne fra Aarhus Kommunes forebyggelsesprojekt vil på 

sigt kunne anvendes i de øvrige østjyske kommuner til tilsvarende 

projekter. 
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Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Nikolaj Henningsen/ 

Jakob Larsen 

Tlf.: 29 68 57 05 / 29 68 56 87  

E-post: jl@ostbv.dk 
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Bestyrelsesmøde   

 

Sag nr. 11: Udvikling med sikkerhed 

 

Til orientering: 

Orientering om ”Udvikling med sikkerhed” og samarbejdet med hjemkom-

munernes planafdeling som følge af en bestilling fra Camilla Fabricius.  

 

Sagsfremstilling: 

Camilla Fabricius bestilte på seneste bestyrelsesmøde en orientering om, 

hvordan Østjyllands Brandvæsen samarbejder med kommunernes planaf-

delinger om ”Udvikling med Sikkerhed” og hvordan brandvæsenet arbej-

der med at udvikle sig med Østjylland som en del af velfærdsinfrastruktu-

ren. Lone Mossin giver et indblik heri på Bestyrelsesmødet 5. december.  

 

Det er vigtigt med fokus på, hvad der skal til for at udviklingen af brand-

væsnet og Østjylland følges ad, således sikkerheden opretholdes.  

 

Erfaringer fra samarbejdet de første par år er, at samarbejdet omkring den 

fysiske planlægning giver et større handlerum til at løse de modsætninger, 

der altid er, når en by udvikles og fortættes. Der er mange hensyn, der 

skal afvejes og brandsikkerheden er blot en af dem. Men det viser sig, at 

der ofte skal skabes en rigtig god og konstruktiv dialog med bygherres 

rådgivere og arkitekter, således der findes løsninger, som gør den efter-

følgende mere stringente sagsbehandling af byggesagen lettere. Det skyl-

des, at der er fundet løsninger, som muliggøre både etablering af fx red-

ningsveje og rekreative arealer.  

 

Der har også tidligere været en udbredt misforståelse mellem kommune, 

bygherre og brandvæsen om, hvad man egentlig kunne tillade i forhold til 

fx solceller, grønne facader mv. For at rette op herpå han brandvæsnet i 

samarbejde med Aarhus Kommune lavet en slags one-pager, se bilag 1, 

Dato 5. december 2018 
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for at imødekommen eventuelle uklarheder og misforståelser. Materialet 

er delt med de andre kommuner, så alle kan få gavn heraf.  

 

Befolkningsudvikling 

Danmarks Statistik har i sommer offentliggjort de forskellige kommuner-

nes udgifter til redningsberedskabet i 2017. Disse tal er på nuværende 

tidspunkt det bedste bud på tal, der bruges til at sammenligne omkostnin-

gerne til det kommunale redningsberedskab. Udgifterne til brandvæsen i 

2017 pr. borger i Østjyllands Brandvæsens slukningsområde var 211 kr. 

årligt. Til sammenligning var udgifterne pr borger i landets øvrige store be-

redskaber som følger, jfr. Danmarks Statistik: 

 

 Hovedstadens Beredskab - 369 kr. pr borger 

 Beredskab Fyn - 197 kr. pr borger 

 Nordjyllands Beredskab - 220 kr. pr borger 

 Trekant Brand - 212 kr. pr borger 

 

Udgifterne pr borger var i 2017 sammenlignelige, hvis man ser bort fra 

Hovedstadens Beredskab, der har en væsentlig anden økonomi. Opgave-

sættet og kompleksiteten er hos de nævnte beredskaber sammenlignelig 

med Østjyllands Brandvæsen, bortset fra de lokale risici der er i Aarhus 

midtby med dens store kompleksitet, fortætningen og de mange høje 

huse samt nærheden til industrien på Aarhus Havn.  

 

Befolkningstallet i Østjylland vokser støt, hvilket betyder, at udgiften til 

brandvæsnet pr. borger er faldende. Hvis prognoserne for befolkningstil-

vækst fra de kommunale planer holder stik, betyder det, at udgifterne pr 

borger i Østjylland i 2025 er faldet til 199 kr. årligt og i 2030 til 195 kr. pr. 

borger årligt. De andre beredskaber har forskellige modeller for fremskriv-

ning af budgettet, ligesom de også har forskellige prognoser for vækst. De 

vækstscenarier, der ses omkring Den Østjyske Millionby er sammenligne-

lig med væksten i hovedstadsområdet. 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 

  

 

 

 



GRØNNE FACADER

Man må gerne lave grønne facader, men det grønne må ikke visne, da det i så 
fald kan brænde. Det er en yderst vigtig forudsætning. Grønne facader kræver 
løbende drift og vedligehold for at opretholde sikkerhedsniveauet.

Eksempler på grønne facader på Århus Universitet

GRØNNE TAGE  (forsinkelse af regnvand)

Grønne facader der vedbliver at være grønne brænder dårligere end visne 
facader.

BygErfa bladene om grønne tage kan 
anvendes som inspiration. 

• Grønne tage forsinker regn-
vandet, men de er ikke altid 
våde. 

• Etablering af grønne tage 
forudsætter at tagkonstruk-
tionen er korrekt opbygget.

• Det grønne tag skal klassifi-
ceres som tagdækning klasse 
B(ROOF)t2

• På samme måde som ved 
facadeplanter, kræver 
grønne tage løbende drift og 
vedligehold.

• Facaderne bag de grønne facadeplanter skal være i ubrændbare ma-
terialer.

• Redningsåbninger i facader med grønne facadeplanter skal til enhver tid 
kunne åbnes.

• Facadeplanter skal løbende vedligeholdes og tilpasses bygningen.

• Det grønne skal gerne vokse direkte fra jorden, så det altid er ”grøn” i 
vækst.

• Der skal tages hensyn til bygningens anvendelse, højde og omfang af 
beplantning. Brandvæsenets skal kunne komme til at slukke en eventuel 
brand i beplantningen.



GRØNNE TAGTERRASSER

Grønne tagterrasser er opholdsrum i det fri – f.eks. som Salling Roof Top og byg-
ningerne på Aarhus Ø.

Tagterrasser Salling Roof Top og på Aarhus Ø

Grønne tagterrasser skal indrettes til brug. Dvs. at de skal kunne bruges naturligt til 
grill, rygning, mange mennesker samlet, boldspil mv. 

Tagterrasser til brug

Grønne tagterrasser er et ekstra rum i bygningen og har de en vis størrelse kan de 
betragtes som et forsamlingslokale. De skal derfor opfylde krav til flugtveje mv. 
tilsvarende sådanne lokaler inde i en bygning. 

En tagterrasse er et rum - med enten to uafhængige flugtveje, eller også skal der 
kunne rejses en håndstige eller en drejestige alt efter højde til gulvniveau i terras-
sen.

Der skal tages højde for følgende:

• Tagbelægning som klasse B(ROOF)t2

• Belægninger udført som gennembrandimprægneret træ, ubrændbare 
eller svært antændelige materialer

• Sikring af brandspredning og høj-lav brandsmitte

• Flugtvejsforhold til det antal personer der skal kunne være på tagterrassen

• Gode orientering- og lysforhold

Løsningerne kan være forskellige alt efter om det er en fortætningslokalplan 
eller en ny lokalplan, hvor handlerummet ofte er større. 



HØJE TRÆER 

Vejtræer i byen

               

De 10.000 nye træer, der skaber et grønt Aarhus med liveability, skal placeres 
fornuftigt. 

• Brandvæsnet tænker fremkom-
melighed i tre dimensioner ved 
bygninger, hvor redning skal ske 
med en drejestige. 

• Vurder på træets højde og 
kronestørrelse i hele levetiden, 
så adgang til redningsåbninger 
bevares. Disse er en forudsætning 
for ibrugtagningstilladelsen. 

• Bevaringsværdige træer kræver 
særlig fokus, når bygninger og 
byrum indrettes. 

• Udfordringerne varierer fra nye 
byrum til fortætning af eksisteren-
de byrum.

• Drift og vedligehold af træerne i 
både træets og bygningens le-
vetid skal være tydelige, såfremt 
drift er en forudsætning for, at 
redningsåbninger kan friholdes. 



PLANLÆGNING FOR SOLCELLER

Man må gerne placere solceller på og ved bygninger.

Forskellige typer solcelleanlæg – på facader og på tage

Følgende forhold er væsentlige for brandvæsenets indsatsmuligheder i forbindelse 
med brand i solcelleanlæg. De bør derfor tages med i forbindelse med planlæg-
ningen af solcelleanlæg:

• DC siden er ledningerne fra inverterne til solcellepanelerne. DC siden kan ikke 
afbrydes. Derfor bør inverterne placeres så tæt på solcellepanelerne som 
muligt – helst i det fri. 

• Såfremt inverterne placeres inde i bygningen, skal DC ledningerne kunne 
gøres spændingsløse ved hjælp af en afbryder. Denne afbryder skal tydeligt 
afmærkes.

• Hovedafbrydere ved vejen: Afbrydes der for strømmen her, afbrydes der for 
strømmen frem til inverterne.

• Solcelleafbryder ved bygningens øvrige elinstallationer: Afbrydes der for strøm-
men her, afbrydes der for strømmen frem til inverterne.

Ved godkendelse af solcelleanlæg i bygninger uden ABA- /AVS-anlæg skal det 
sikres:

• At invertere placeres så tæt på solcellepanelerne som muligt.

• At såfremt DC-ledningerne placeres inde i bygningen, skal de kunne gøres 
spændingsløse ved hjælp af en afbryder. Afbryderen skal tydeligt afmærk-
es.

• At bygningen skiltes med ”Solceller” på facaden ved hovedindgangen. 

• At bygningens brandsektionsvægge friholdes med min. 2 meter brede 
bælter uden solceller i bygninger efter bygningsreglementet, og med min. 5 
meter brede bælter uden solceller i bygninger efter tekniske forskrifter.

• At der ved indgangsdøre ophænges en oversigtsplan, der viser placering 
af solceller, placering af inverterer samt placering af afbryder til DC-led-
ningerne såfremt disse er inde i bygningen. 

Ved godkendelse af solcelleanlæg i bygninger med ABA- /AVS-anlæg skal det 
sikres:

• At invertere placeres så tæt på solcellepanelerne som muligt.

• At såfremt DC-ledningerne placeres inde i bygningen, skal de kunne gøres 
spændingsløse ved hjælp af en afbryder. Afbryderen skal tydelig afmærk-
es.

• At bygningen skiltes med ”solceller” ved ABA-/AVS-centralen.

• At bygningens brandsektionsvægge friholdes med min. 2 meter brede 
bælter uden solceller i bygninger efter bygningsreglementet, og med min. 5 
meter brede bælter uden solceller i bygninger efter tekniske forskrifter.

• At der ved ABA- /AVS-centralen ophænges en oversigtsplan der viser 
placering af solceller, placering af inverterer samt placering af afbryder til 
DC-ledningerne såfremt disse er inde i bygningen.

Link til Beredskabsstyrelsens vejledning: Indsats i forbindelse med solcellean-
læg: http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/2016%20Vejledning%20
om%20indsats%20i%20forbindelse%20med%20solcelleanlæg.pdf

DC siden:

Inverter: 

AVS anlæg:
ABA anlæg:

Ledninger med kontinuerligt tilføres jævnstrøm fra solpanelerne, dvs. at de 
er altid strømførende.
Omdanner jævnstrøm fra solpanelerne til 230 V vekselstrøm, der benyttes i 
bygninger. 
Automatiske sprinkleranlæg.
Automatisk brandalarmeringsanlæg.



MULTIFUNKTIONELLE BRANDVEJE

Brandveje kan gentænkes, så de skaber værdi hver dag, samtidig med at de altid 
skal være ”Klar”, når der er akut brug for dem.

Stampet sand på Tangkrogen opbygget som fast kørevej.

Ved begrønning af brandveje skal der tænkes i skiltning og fundering, så det er 
tydeligt, at arealet kan anvendes i en akut situation. 

Afmærkning af brandvejen kan indtænkes som en del det rekreative miljø. Fx faste 
bænke, store sten, skulpturelle elementer. 

Græsarealerne på Aarhus Ø er opbygget til brandvej.

• Græsarealerne på Aarhus Ø er opbygget til brandvej. Der er p-dæk un-
der, men løsningen vil også kunne anvendes uden dæk under. Løsningen 
er opbygget som følger:

o 20 - 30 cm makadam, 40 - 60mm sten der ligger så tæt at de danner 
et skellet hvor alle stenene rører ved hinanden og derved danner en 
stærk struktur. Der er iblandet en smule sandblandet muld som placer 
sig i hulrummene mellem stenene.

o 2 cm granitskærver til afretning

o 2 cm muld som toplag hvor i der sås tørketålende plænegræs. 

• Et alternativ er alm græsarmeringsrammer hvor plasticrammerne altid vil 
være synlige.
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Sag nr. 12: Temadrøftelse af langsigtet økonomiske stra-

tegi 

 

Til drøftelse i ejerkredsen: 

Ejerkredsen drøfter Østjyllands Brandvæsens langsigtede økonomiske 

strategi, samt hvad der eventuelt skal belyses frem mod drøftelserne af 

første udkast til Budget 2020 i januar 2019. 

 

Sagsfremstilling: 

På bestyrelsesmødet 9. januar 2019 skal bestyrelsen drøfte Forslag til 

Budget 2020 for Østjyllands Brandvæsen. Budget 2020 fremlægges der-

efter til vedtagelse på bestyrelsesmødet 11. april 2019. Ejerfordelingen, 

som den fremgår af vedtægterne, skal desuden revideres første gang i 

2020. 

 

Baggrund for drøftelse af langsigtet økonomisk strategi 

Bünyamin Simsek har ønsket en indledende drøftelse af Østjyllands 

Brandvæsens økonomiske forhold på mødet i december. Bünyamin Sim-

sek ønsker en dybere indsigt i brandvæsnets økonomi, for bl.a. at kunne 

vurdere mulighederne for at imødekomme den instruktionsbeføjelse om 

yderligere besparelser han og Camilla Fabricius er blevet pålagt af Aarhus 

Byråd. Et notat om forslag hertil blev rundsendt umiddelbart forud for se-

neste bestyrelsesmøde, se sagens bilag 1. 

 

Derudover ligger der nogle mere formelle dokumenter, som ligeledes sæt-

ter rammerne for arbejdet med den langsigtede økonomiske strategi bl.a. 

ejerstrategien fra dannelsen af Østjyllands Brandvæsen samt vedtæg-

terne, der også tager højde for udløb af kontrakten med Samsø Rednings-

korps med udgangen af 2020.  
  

Dato 5. december 2018 
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Af den oprindelige ejerstrategi fremgår følgende 

 

 

I den nye ejerpolitik, som forventes vedtaget foråret 2019, er det formule-

ret som følgende:  

 

 

 

Af vedtægterne fremgår flere ting, som har betydning for den langsigtede 

økonomiske strategi. De vigtigste er 

 at ejerfordelingen revideres hvert 5. år og første gang, når befolk-

ningstallet 1. januar 2020 foreligger  

 at fordelingsnøglen, hvad angår både driftsudgifter og investerin-

ger, kan ændres ved vedtagelse i de fire byråd, såfremt kriterierne 

herfor er både saglige og objektive 

 udløbet af kontrakten med Samsø Redningskorps med udgangen 

af 2020 betyder, at de nuværende særlige forhold for Samsø 

Kommune kan genovervejes 

 

Uddrag fra vedtægterne 
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Væsentlige økonomiske forhold med betydning for drøftelse af lang-

sigtet økonomisk strategi 

 

Ambitionsniveauet for Østjyllands Brandvæsen 

I chef- og ledergruppen fortsættes drøftelserne af, hvordan der sikres en 

tilstrækkelig service til borgerne inden for den økonomiske ramme? Hvilke 

opgaver prioriteres, og hvad skal vælges fra? 

 

Håndtering af uforudsete udgifter 

Efter opstarten af Østjyllands Brandvæsen 1. januar 2016 er der dukket 

flere uforudsete udgifter op fx øgede omkostning til brandslukning, vedli-

gehold af øvelsesområder. Disse er beskrevet i Sag 5 bilag 1 (lukket).  

 

Håndtering af befolkningsudviklingen i Østjylland 

Befolkningstallet i Østjylland er gennem de seneste år steget kraftigt og 

de kommunale prognoser frem mod 2050 viser, at udviklingen fortsætter. 

Der tales overordnet om Den Østjyske Millionby. 
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Det betyder, at såfremt det nuværende budget fastholdes og udelukkende 

fremskrives med KLs nøgletal, vil udgiften pr borger i Østjylland reduceres 

med omkring 10 % frem mod 2030. 

 

På nuværende tidspunkt er udgiften pr borger i Østjylland som beskrevet i 

Sag 11 sammenlignelig med udgiften i andre tilsvarende beredskaber fra-

regnet Hovedstadens Beredskab, som bruger mere end 50 % mere pr 

borger. Med den forventede vækst i indbyggertallet vil der løbende ske et 

fald i bidraget pr borger i Østjylland. Udgifterne for brandvæsnet er ikke 

1:1 sammenlignelig med antallet af borgere. Men den vækst der ses i Øst-

jylland øger aktivitetsniveauet til såvel forebyggelse som til det afhjæl-

pende beredskab. Antallet af forebyggelsessager stiger, jf Sag 10, i takt 

med både opførelse af boliger, afvikling af flere arrangementer, opstart af 

nye brandsynspligtige virksomheder og institutioner m.v. Væksten på det 

afhjælpende beredskab er sammenlignelig med skoleområdet. Væksten 

sker i spring, hvor fx behov for en ny klasse eller sågar behov for en ny 

skole ved befolkningstilvækst modsvarer løbende behov for flere vagtgå-

ende brandfolk eller sågar en ny brandstation.  

 

Fremtidens udfordringer 

Risikobilledet i Østjylland ændres løbende, hvorfor brandvæsnet løbende 

skal tilpasse sig dette for at sikkerheden opretholdes. Det drejer sig blandt 

andet om effekter af klimaændringerne og et ændret risikobillede som 

følge af fx meget høje bygninger, som kræver et stort operativt setup. 

Disse nye udfordringer kræver også en tilpasset uddannelse af brandfol-

kene.  

 

Samsøs Kommunes særlige forhold 

Den nuværende kontrakt med Samsø Redningskorps udløber med ud-

gangen af 2020. Der udestår en genovervejelse af Samsø Kommunes nu-

værende særlige forhold vedr. fordelingsnøgle og kommunernes årlige bi-

drag, jf. vedtægterne. I det oprindelige beslutningsgrundlag var der en 

musketer ed om Èt Østjyllands Brandvæsen. Det vil sige, at der er en be-

slutning om at stå sammen om både eventuelle meromkostninger og 

eventuelle besparelser ved brandvæsenet ud fra ejerfordelingen.  

  

Drøftelse af fremtidig finansieringsmodel 

På nuværende tidspunkt fremgår det af vedtægterne, at der hvert femte år 

og første gang i 2020 skal ske en tilpasnings af fordelingsnøglen ud fra 

befolkningstallet pr. 1, januar 2020. Dvs. at der er taget højde for løbende 

at regulere den indbyrdes fordeling mellem hjemkommunerne. 
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Derudover er det politisk besluttet i de fire byråd, at Østjyllands Brandvæ-

sens budget fremskrives med KLs tal én gang årligt. Det er desuden be-

sluttet at Østjyllands Brandvæsens budget friforholdes fra evt. generelle 

effektiviseringskrav, som de enkelte kommuner i øvrigt måtte have vedta-

get på tværs af sektorer 

 

På december mødet er der en drøftelse af den langsigtede økonomi med 

henblik på at udstikke den politiske retning for denne. I januar fortsætter 

drøftelserne med udgangspunkt i nogle mere kvantificerede eksempler, 

der tager udgangspunkt i den udstukne politiske retning. Drøftelserne kan 

tage udgangspunkt i nedenstående 3 modeller: 

 

Finansieringsmodel 1 – den nuværende fordeling mellem hjemkommu-

nerne bibeholdes og justeres som nu hvert 5. år. Budgettet fremskrives 

årligt med KLs løn- og prisfremskrivninger. Dette er status quo i forhold til 

nuværende budget. 

 

Finansieringsmodel 2 – Formanden har stillet forslag om at budgettet år-

ligt reduceres 1 %, se bilag 1. I vedlagte budget frem til 2022, se bilag 2, 

er konsekvenserne af 1 % reduktion synliggjort.  

 

Finansieringsmodel 3 – den nuværende fordeling mellem hjemkommu-

nerne bibeholdes og justeres som nu hvert 5. år samt efter KLs løn- og 

prisfremskrivninger. Derudover sker der hvert 5. år en tilpasning af bud-

gettet ud fra det samlede antal borgere i Østjylland. Tilpasningen kan fx 

ske ud fra en fremskrivning pr borger fratrukket et effektiviseringskrav pr 

borger. Hvis model 2 er en mulighed, vil der skulle opstilles beregnede ek-

sempler herfor.   

 

Finansieringsmodel 4 – den nuværende fordeling mellem hjemkommu-

nerne bibeholdes og justeres som nu hvert 5. år samt efter KLs løn- og 

prisfremskrivninger. Derudover skal der i hver planperiode ske en vurde-

ring af, om der er behov for at justere budgettet ud fra den ønskede ser-

vice og det aktuelle aktivitetsniveau.  

 Er der øget aktivitet i form af byggerier og arrangementer?  

 er der behov for at opjuster bemandingen på en eller flere brand-

stationer? 

 er der behov for at opgradere en deltidsstation til en fuldtidssta-

tion? 

 er der kommet flere særlige objekter, som kan give øget sagsbe-

handlingsarbejde fx højhuse? 

Hvis model 3 er en mulighed, vil der skulle opstilles beregnede eksempler 

herfor.   
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Ved flytning til Bautavej kan der opnås yderligere effektiviseringer på både 

 køretøjer 

 mødelokaler  

 arbejdsgange  

 

De effektiviseringer, der forventes opnået ved at flytte sammen på Bauta-

vej, er allerede indregnet i de effektiviseringer, der skal ske for at opnå 

den pålagte reduktion på 7 % fra sammenlægningen. Arbejdet med at ef-

fektivisere fortsætter ligeledes efter flytning til Bautavej i størst muligt om-

fang.  

 

Østjyllands Brandvæsen løbende fokus på at effektivisere for at have res-

sourcer til nye og uforudsete opgaver samt omkostninger fx i forbindelse 

med den tørre sommer.  

 

Derudover er der på nuværende tidspunkt ikke anvist finansiering af de 

uforudsete udgifter til overhead, hjemtagelse af brandslukning, vedlige-

hold af øvelsesområde m.v., jfr. Sag 5 bilag 1. 

 

Som det ligeledes fremgår af Sag 5 er Østjyllands Brandvæsen allerede 

udfordret af at finde sidste del af de pålagte effektiviseringer samtidig med 

et meget stort arbejdspres.  

 

Med den vækst der ses i Østjylland i disse år og prognoserne frem mod 

2050, vil der på sigt ske en betragtelig reduktion i den service Østjyllands 

Brandvæsen kan levere, såfremt der ikke sker en form for fremskrivning af 

budgettet ud over den løbende regulering med KLs tal.  

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 
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En mere ambitiøs budgetlægning for Østjyllands Brandvæsen 

 

På mødet den 28. september behandler bestyrelsen en række indstillinger, 

som alle peger på et behov for at sætte en mere ambitiøs kurs for de kom-

mende års budgetlægning.  

 

Det drejer sig om sagerne vedrørende station Nord, station Syd, ny hovedlo-

kalitet, halvårsregnskabet for 2018, og for så vidt også Politik for ejerskab.  

 

Selskabet peger selv på forskellige udfordringer, herunder at hjemtagningen 

af opgaver fra Falck nok kan ske til en lavere omkostning end hvad Falck 

kunne tilbyde, men samtidig medfører meromkostninger. Merudgifter til le-

delse og uddannelsescenter er andre eksempler  

 

Selskabet har gentagne gange oplyst, at man kan påbegynde arbejdet med 

at hente yderligere effektiviseringer efter en flytning af hovedlokaliteten til 

Bautavej. Det vil sige i slutningen af 2020.  

 

Det mener jeg er for længe at vente. Der bør allerede nu være et overblik 

over, hvilke funktioner der skal placeres på de forskellige lokaliteter, herun-

der stationen i Syd. Det bør derfor også være muligt at synliggøre mulige 

effektiviseringstiltag, som kan indarbejdes i efterfølgende års budgetter. Et 

effektiviseringskrav på 1% pr. år vil være rimeligt, og i øvrigt udgøre et vilkår, 

som minder om, hvad den øvrige kommunale sektor skal præsentere.  

 

Jeg vil gerne drøfte denne tilgang, når vi mødes den 28. september. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bünyamin Simsek 

Rådmand 

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 
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Bestyrelsesmøde   

 

Sag nr. 12, bilag 2: Langtidsbudget 

 

 

 

 

Driftbudget Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Adm. og investering 18.318.000           18.524.000           18.528.000           18.528.000           18.528.000           

Ledelse 5.574.000              5.458.000              5.458.000              5.458.000              5.458.000              

Sekretariat og Stab 7.087.000              7.311.000              7.315.000              7.315.000              7.315.000              

Effektivisering -                          -2.228.000            -2.228.000            -2.228.000            -2.228.000            

Investeringsplan 5.657.000              7.983.000              7.983.000              7.983.000              7.983.000              

Operativ afd 59.341.000           61.566.000           61.579.000           61.579.000           61.579.000           

Deltidsstyrke 13.115.000           10.869.000           10.869.000           10.869.000           10.869.000           

Entreprenøraftaler 20.643.000           6.238.000              6.238.000              6.238.000              6.238.000              

Fast styrke 15.055.000           31.999.000           31.999.000           31.999.000           31.999.000           

Frivi ll igt Beredskab 710.000                 593.000                 593.000                 593.000                 593.000                 

Indsatsledeslse 2.151.000              2.189.000              2.189.000              2.189.000              2.189.000              

Operativ adm. 4.106.000              6.004.000              6.017.000              6.017.000              6.017.000              

Brandhaner 3.561.000              3.674.000              3.674.000              3.674.000              3.674.000              

Salg og Service 1.418.000              823.000                 823.000                 823.000                 823.000                 

Kantine 265.000                 277.000                 277.000                 277.000                 277.000                 

Logistik 5.652.000              4.094.000              4.094.000              4.094.000              4.094.000              

Uddannelsescenter -883.000                -838.000                -838.000                -838.000                -838.000                

Vagtcentral -3.616.000            -2.710.000            -2.710.000            -2.710.000            -2.710.000            

Forebyggende Afdeling 7.605.000              7.467.000              7.471.000              7.471.000              7.471.000              

Forebyggende 7.605.000              7.467.000              7.471.000              7.471.000              7.471.000              

Hovedtotal 86.682.000           88.380.000           88.401.000           88.401.000           88.401.000           

Engangsbevil linger Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
Investering 4.894.000              -                          -                          -                          -                          

Efterslæb, køretøjer 4.894.000              -                          -                          -                          -                          

Drift i alt 91.576.000           88.380.000           88.401.000           88.401.000           88.401.000           

Anlægsbudget Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Brandhaner 5.225.000              5.347.000              -                          -                          -                          

Brandhaner -Aarhus 5.225.000              5.347.000              -                          -                          -                          

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Effektiviseringer kr. 2.228.000              2.228.000              2.228.000              2.228.000              

Budget i alt 96.801.000           93.727.000           88.401.000           88.401.000           88.401.000           

Uforudsete udgifter 2.800.000              2.800.000              2.500.000              2.500.000              

1 % Effektiviseringer fra 2020 i kr. 884.010                 1.759.180              2.625.598              

Dato 5. december 2018 
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Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Tom Christensen 

Tlf.: 29 68 56 82 

E-post: tc@ostbv.dk 
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Sag nr. 13: Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Lone Mossin 

Tlf.: 29 68 56 90 

E-post: lm@ostbv.dk 

  

 

 

Dato  5. december 2018 
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