Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:

Tirsdag, den 26. februar 2019, kl. 12.45

Mødested:

Aarhus Rådhus, værelse 489

Deltagere:

Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune (deltager via
Skype)
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Tilknyttet direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune
Stedfortræder for direktør, Anders Rathcke, Østjyllands
Brandvæsen
Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen

Fraværende
m/afbud:

Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen
(ref.)
Viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Fraværende
u/afbud:
Kopi til:
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Mødedeltagerne

1. De økonomiske forhold til Østjyllands Brandvæsen
Bünyamin Simsek bød velkommen til mødet, og henviste til sagsfremstillingens to beslutningspunkter.
Hosea Dutschke og Anders Rathcke orienterede om – og gennemgik – effektiviseringskataloget medsendt sagsfremstillingen. Det enkelte forslag er udarbejdet af chef- og
ledergruppen og/eller MEDudvalget.
Effektiviseringsforslagene medsendt sagsfremstillingen blev drøftet.
Bestyrelsen tiltrådte effektiviseringsforslagene.
Mankoen i ”Forslag til effektiviseringskatalog” blev drøftet. Der var i bestyrelsen enighed om, at ejerkommunerne fra og med 2020 forhøjer bidraget til Østjyllands Brandvæsen med 2,5 mio. årligt. Bidraget fordeles jf. fordelingsnøglen i vedtægterne. Østjyllands Brandvæsen skal finde yderligere varige besparelser/effektiviseringer for 1 mio.
uden at påvirke kernedriften.
Det øgede kommunale bidrag træder først i kraft fra 2020, hvorfor Østjyllands Brandvæsen selv skal finde hele mankoen i 2019. Bestyrelsen giver Østjyllands Brandvæsen
mandat til at finde de nødvendige effektiviseringer.
Odder og Skanderborg Kommune har fremsat forslag om, at der findes en varig løsning m.h.t. Østjyllands Brandvæsen økonomi, og har på baggrund heraf stillet forslag
om, at Østjyllands Brandvæsens budget fremskrives i forhold til befolkningstilvæksten i
Østjylland – i lighed med kommunerne.
Hosea Dutschke gennemgik bilaget fremsendt fra Odder Kommune. Dette blev drøftet
– herunder opmærksomhedspunkter som følge af væksten i Østjylland, som f.eks.
kompleksiteten i nye objekter for såvel det operative som det forebyggende område.
Implementering af ”Politik for ejerskab” blev kort drøftet.
Bünyamin Simsek kvitterede for bidraget fra Odder og Skanderborg Kommune. Ligesom han oplyste, at Aarhus Kommune erkender, at der skal arbejdes for en vedvarende model. Aarhus Kommune kan ikke tiltræde det fremlagte forslag. Aarhus Kommune foreslår, at den nuværende model bibeholdes frem til kommende byrådsperiode.
Herefter (fra og med 2022) fremskrives Østjyllands Brandvæsens budget i forhold til
befolkningstilvæksten med kr. 100 pr. ny indbygger.
Marcel Meijer henledte opmærksomheden på, at Samsø Kommune ikke har fået del i
besparelserne som følge af trappemodellen.
Bünyamin Simsek oplyste, at Aarhus Kommunes byråd har instrueret sine bestyrelsesmedlemmer til at arbejde for en yderligere effektivisering som tidligere oplyst i bestyrelsen. Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner kan ikke tiltræde dette, da det ikke anses for værende ansvarligt at arbejde for yderligere effektiviseringer til Østjyllands
Brandvæsen. Aarhus Kommunes forslag om yderligere effektiviseringer blev således
ikke vedtaget.
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Bünyamin Simsek takkede MEDudvalget for at indgå konstruktivt i arbejdet omkring effektiviseringskataloget. Ligesom han takkede for notatet ”Bemærkninger fra medarbejdersiden i MED til ledelsens udkast til effektiviseringskatalog”.
Som opfølgning på det fremsendte notat anerkendte Bünyamin Simsek den vanskelige
opgave omkring trivselsarbejdet hos Østjyllands Brandvæsen, men appellerer til at processen med det igangværende arbejde gives den nødvendige tid og rum. Hosea
Dutschke orienterede kort om – og gav en status på – trivselsarbejdet. Bestyrelsen
henleder opmærksomheden på vigtigheden i, at MEDudvalget sammen med ledelsen
tager ansvaret for det videre arbejde med trivslen.
Bünyamin Simsek oplyste, at Bestyrelsen har tillid til den nuværende chef- og ledergruppe og ønsker, at denne behandles respektfuldt i lighed med de øvrige medarbejdere i Østjyllands Brandvæsen. Ligesom han oplyser, at medarbejdersiden skal erkende, at den nuværende chef- og ledergruppe fortsat vil være en del af organisationen. Bestyrelsen iværksætter ikke organisationsændringer eller lignende, men afventer
idéer, forslag m.v. fra en ny direktør. Bestyrelsen har tillid til, at direktøren sikrer sig
den rette ledelsesstruktur i Østjyllands Brandvæsen. Det er alene direktøren, der beslutter en eventuel organisationsændring.
Frank Jensen oplyste, at MEDudvalgets hensigt er en konstruktiv tilgang – og at arbejdet i MEDudvalget tages alvorligt, hvilket bl.a. er baggrunden for det udarbejdede notat
fra medarbejdersiden. Flemming A. Jensen oplyste, at der fortsat er bekymringer på
medarbejdersiden, men at man naturligvis respekterer bestyrelsens opbakning til chefog ledergruppen.
Bünyamin Simsek orienterede kort fra ansættelsesudvalget.
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