Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:

Onsdag, den 5. december 2018, kl. 10.00

Mødested:

Aarhus Rådhus, mødelokale 381

Deltagere:

Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Stabschef Frits V. Kjeldsen, Østjyllands Politi
(i.s.f. politidirektør Helle Kyndesen)
Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Lone Mossin, Østjyllands Brandvæsen

Fraværende
m/afbud:

Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen
(ref.)
Viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi

Fraværende
u/afbud:
Kopi til:
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Mødedeltagerne

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
Lars Hviid orienterede:
•

Beredskabsplanerne er godkendt i samtlige af Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner. Østjyllands Brandvæsen tilbyder at gennemføre en øvelse på strategisk kriseledelsesniveau i samarbejde med den enkelte kommune.

Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C
Telefon +45 86767676
Direkte +45 86767678

•

Østsjællands Beredskab er under opløsning grundet uenighed i ejerkommunerne.

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

•

Forsvarsministeriet har udsendt kommissoriet ”Undersøgelse af de kommunale
redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige”. KL er tildelt 2 pladser i arbejdsgruppen.

Sagsbehandler
Karina Gregersen
kag@ostbv.dk

Kommissoriet medsendes referatet.
Orienteringen i sag nr. 2 blev taget til efterretning.
3. Trivselsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen
Bünyamin Simsek foreslog, at:
• Pkt. 3 behandles med deltagelse af alle mødedeltagere
• Pkt. 3a behandles som en lukket drøftelse
• Dele af punkt 3 behandles efter punkt 13 på dagsordenen alene med deltagelse af bestyrelsen og Lars Hviid.
Der var enighed om ovenstående.
Lars Hviid gav en status på arbejdet med trivselsmålingen, ledelsesgrundlaget og kultursporet hos Østjyllands Brandvæsen jf. sagsfremstillingen.
Bünyamin Simsek forespurgte til, hvorledes information og orientering når ud til den
enkelte medarbejder. Lars Hviid gav en generel orientering om informations- og kommunikationsniveauet, og oplyste, at det finder sted via Brandportalen (Østjyllands
Brandvæsens intranet), ligesom der orienteres via nærmeste leder. I forbindelse med
afvikling af MEDudvalgsmøder og arbejdsmiljøgruppemøder aftales det, hvorvidt det er
ledere eller medarbejdere, der orienterer om konkrete emner af interesse for hele organisationen. Ligesom Lars Hviid 1 – 2 gange årligt afholder ”roadshow”, hvor medarbejderne samles på Østjyllands Brandvæsens lokaliteter.
Jørgen Gaarde forespurgte til, hvornår det endelige resultat af spørgeskemaundersøgelsen forelå. Lars Hviid oplyste, at disse forelå først i 2018, og at der har været en
proces frem til sommeren, hvor der har fundet dialogmøder sted – og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner i afdelingerne. Lars Hviid tilkendegav, at det havde været
ønskeligt med en hurtigere proces, men at dette har været udfordret af andre større
projekter i Østjyllands Brandvæsen.
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Uffe Jensen fandt det kritisabelt, at bestyrelsen ikke langt tidligere er orienteret om resultatet. Uffe Jensen er overrasket over det negative resultat i trivselsmålingen, hvilket
han havde ønsket bestyrelsen var blevet oplyst om tidligere. Jørgen Gaarde bakkede
Uffe Jensen op i synspunkterne, og til kendegav, at bestyrelsen tidligere skulle have
haft indsigt i resultatet af Østjyllands Brandvæsens trivselsmåling.
I forhold til ovenstående oplyste Michael Mangor Lassen, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen ikke var bekendt med resultatet på bestyrelsesmødet i september
2018, da MEDudvalget først på et møde den 22. november 2018, fik fremlagt resultatet.
Bünyamin Simsek forespurgte til, hvorledes der arbejdes med medarbejderinvolvering
hos Østjyllands Brandvæsen. Lars Hviid oplyste, at der i forbindelse med større projekter nedsættes projektgrupper, arbejdsgrupper o.lign. Lone Mossin orienterede kort
herom.
Vold, mobning, trusler, seksuel chikane og krænkede adfærd har været et tema i trivselsmålingen. Bünyamin Simsek forespurgte til, hvorledes udslagene heri har været
håndteret. Lars Hviid oplyste, at der på baggrund af krænkende adfærd, er givet en
skriftlig advarsel, men at han anser dette for værende fortroligt, da dette er en personalesag, hvorfor han ikke ønsker at orientere yderligere herom. Der er ligeledes oprettet
en hotline til den eksterne konsulent, med mulighed for at uddybe sine svar i spørgeskemaet.
Det generelle arbejde med trivselsmålingen blev drøftet – herunder arbejdet med handleplanerne. Lars Hviid oplyste, at der endnu ikke er udarbejdet handleplaner for chefog ledergruppen og Forebyggende Afdeling.
På baggrund af ovenstående drøftelser oplyste Bünyamin Simsek, at bestyrelsen efter
en orientering/drøftelse af punkt 3a vil beslutte, hvad det videre forløb bliver.
3a Opfølgning (lukket drøftelse)
Pkt. 3 fortsat (drøftelsen genoptaget efter punkt 13 som en lukket drøftelse)
4. Regnskab
Lars Hviid orienterede om regnskabet for 3. kvartal 2018 – herunder henledte Lars
Hviid opmærksomheden på, at de kommende års vækst i regionen fortsat vil påvirke
beredskabet økonomisk.
Lars Hviid orienterede ligeledes om en igangværende rådighedsdiskussion for deltidsbrandmandskabet, der vil medføre en øget lønudgift på 25 – 30%, såfremt denne vedtages.
De øgede udgifter i Østjyllands Brandvæsen jf. sagsfremstillingen blev drøftet.
Der var i bestyrelsen enighed om, at der til Økonomiudvalgene i ejerkommuner udarbejdes et notat, hvori bl.a. oplyses, at væksten i regionen/ejerkommunerne medfører
en ikke uvæsentlig indflydelse på Østjyllands Brandvæsens økonomiske udfordringer.
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Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 taget til efterretning.
5. Status på effektiviseringsarbejde/trappemodel (Bilag 1 LUKKET)
Der var intet at bemærke til sagsfremstillingen og bilag i sag nr. 5.
Sag nr. 5 incl. bilag blev taget til efterretning.
6. Godkendelse af takstblad 2019
Lars Hviid orienterede kort om takstbladet for 2019.
Takstbladet blev kort drøftet.
Sag nr. 6 incl. bilag blev godkendt som indstillet.
7. Hovedlokalitet
Lone Mossin orienterede om arbejdet og processen med etablering af ny hovedlokalitet
på Bautavej til Østjyllands Brandvæsen – herunder den iværksatte medarbejderinvolvering.
Der pågår ligeledes drøftelser med relevante samarbejdspartnere.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 blev taget til efterretning.
8. Station Aarhus Nord
Lars Hviid og Lone Mossin gav en status på arbejdet omkring etablering af Station Aarhus Nord – herunder tidsplan, prækvalificering og udbud.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 8 blev taget til efterretning.
9. Brandslukning Aarhus Syd
Lars Hviid gav en status på arbejdet med hjemtagelsen af brandslukningen i Aarhus
Syd.
Relevante fagforbund og lokale medlemmer iværksætter drøftelse omkring ændringer
af organiseringen for operative ledere. FOA er initiativtager til disse drøftelser.
Orienteringen incl. bilag i sag nr. 9 blev taget til efterretning.
10. Status på arbejdet med Forebyggelsesstrategi
Lars Hviid gav en status på arbejdet med forebyggelsesstrategien – herunder de fire
kerneopgaver jf. bilaget medsendt sagsfremstillingen.
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Lars Hviid oplyste, at sagsbehandlingstider af byggesager er stigende, hvilket der for
nuværende pågår dialog med ejerkommunernes byggesagsafdelinger om.
Ressourceforbruget til midlertidige arrangementer blev drøftet. Der var ønske om, at
dette sættes på som et selvstændigt punkt på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde.
Opmærksomheden blev henledt på vigtigheden i et tæt samarbejde mellem beredskabet og ejerkommunernes byggesagsafdelinger i forhold til de udfordringer, der kan opstå i de tilfælde, hvor en bygning godkendes til andet end det oprindelige. Dette kan
være en gråzone, og kan derfor udgøre en potentiel ukendt risiko.
Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 10 taget til efterretning.
11. Status på arbejdet med Udvikling med Sikkerhed – herunder samspil med planafdelingerne i hjemkommunerne
Grundet tidspres udsender Lone Mossin skriftlig orientering til bestyrelsen sammen
med besvarelse på et spørgsmål rejst af Camilla Fabricius.
12. Temadrøftelse i ejerkredsen: Strategi for langsigtet økonomi
Observatørerne forlod mødet.
Lars Hviid orienterede om de fire opstillede modeller i sagsfremstillingen, ligesom Lars
Hviid oplyste, at den sidste del af den ønskede effektivisering alene kan gennemføres i
forbindelse med sammenflytningen på ny hovedlokalitet.
Bünyamin Simsek henviste til sagens bilag, hvoraf det fremgår, at Aarhus Kommune
har pålagt egne bestyrelsesmedlemmer at arbejde for yderligere reduktioner i Østjyllands Brandvæsen budget, således der kan skabes balance i økonomien.
Den enkelte repræsentant i ejerkredsen tilkendegav følgende:
Uffe Jensen kunne tiltræde model nr. 1
Jørgen Gaarde kunne tiltræde model nr. 1
Marcel Meijer kunne tiltræde model nr. 1
Bünyamin Simsek kunne tiltræde model nr. 2
Med ovenstående blev det på mødet konstateret, at der fortsættes med model nr. 1.
Der blev stillet forslag om, at ejerfordelingen fremadrettet revideres hvert 4. år – og
ikke hvert 5. år hvilket fremgår af de nuværende vedtægter. Der blev gjort opmærksom
på, at en sådan ændring vil kræve en fornyet åbning og godkendelse af vedtægterne.
Der var enighed om, at dette medtages i forbindelse med førstkommende åbning og
godkendelse af vedtægterne.
13. Eventuelt
Lone Mossin orienterede kort om aktuelle aktindsigtsager.
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