Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:

Onsdag, den 25. september 2019, kl. 10-12

Mødested:

Station Odder

Deltagere:

Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Byrådsmedlem Ango Winther, Aarhus Kommune
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Stabschef Frits Kjeldsen i.s.f Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Specialkonsulent Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen (ref.)

Fraværende

Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi

1. Godkendelse af dagsorden
Ango Winther blev budt velkommen som nyt medlem af Bestyrelsen. Ango Winther takkede for den intro han har fået til bestyrelsesarbejdet i Østjyllands Brandvæsen.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
Kasper Sønderdahl orienterede om Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands
Brandvæsen, der var blevet sendt til bestyrelsen på mail forud for mødet.
Bünyamin Simsek roste medarbejderne ved Østjyllands Brandvæsen for det engagement og tillid, de har udvist i forbindelse med ansættelse af ny direktør og efterfølgende reorganisering.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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3. Direktørinstruks
Sagen blev godkendt som indstillet.
4. Samarbejder med kommunerne
Kasper Sønderdahl orienterede om initiativer til tættere samarbejder med kommunerne.
Uffe Jensen udtrykte tilfredshed med, at Østjyllands Brandvæsen fremadrettet vil have
medarbejdere siddende på Rådhusene som et led i et tættere samarbejde mellem
kommunerne og Østjyllands Brandvæsen.
Orienteringen blev taget til efterretning.
5. Budgetopfølgning 2. kvartal
Kasper Sønderdahl orienterede om budgetopfølgning for 2. kvartal.
Kasper Sønderdahl orienterede om, at Østjyllands Brandvæsens økonomistruktur ændres fra og med 2020. Dette sker blandt andet med henblik på fremadrettet at forbedre
mulighederne for at foretage løbende budgetopfølgning.
Bünyamin Simsek orienterede om de netop afsluttede budgetforhandlinger i Aarhus
Kommune
 Aarhus Kommune har for 2020 og efterfølgende overslagsår afsat det øgede
bidrag til Østjyllands Brandvæsen, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i 2. kvartal 2019
 Aarhus kommune forudsætter at Østjyllands Brandvæsen kan håndtere befolkningsvæksten via løbende effektiviseringer
 Aarhus byråd har besluttet at der fortsat skal arbejdes med effektiviseringer for
at håndtere befolkningsvæksten
Orienteringen blev taget til efterretning.
6. Kompetenceoverdragelse og vedtægtsændringer
Sagen blev godkendt som indstillet.
7. Brandsyn
Sagen blev godkendt som indstillet med den tilføjelse, at Bestyrelsen fremover mindst
én gang i hver valgperiode orienteres om status på arbejdet med brandsyn.
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8. Styrkelse af den operative og tekniske ledelse
Kasper Sønderdahl orienterede om arbejdet med at styrke den operative og tekniske
ledelse. Bestyrelsen vil blive præsenteret for et beslutningsoplæg på mødet i 4. kvartal.
På Bestyrelsens opfordring vil Østjyllands Brandvæsen drøfte med Beredskabsstyrelsen, hvorvidt sagen kan håndteres uden behandling i de fire byråd.
Orienteringen blev taget til efterretning.
9. Status på hovedlokalitet
Kasper Sønderdahl orienterede om status på flytning til ny hovedlokalitet på Bautavej.
Orienteringen blev taget til efterretning.
10. Station Aarhus Nord
Sagen blev godkendt som indstillet.
11. Station Aarhus Syd
Sagen blev godkendt som indstillet.
Bünyamin Simsek forespurgte til status for eventuel deponering for Station Aarhus
Nord og Station Aarhus Syd. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en rykker for
svar til Indenrigsministeriet med bestyrelsesformanden som afsender, såfremt Østjyllands Brandvæsen ikke snart får svar på sine anmodninger om dispensation. Der gives
en orientering om status på sagen på bestyrelsesmødet i 4. kvartal.
12. Eventuelt
Medarbejderrepræsentanterne gav en orientering om sidste nyt fra medarbejderne.
Michael Mangor Lassen orienterede om sidste nyt fra de frivillige, herunder arbejdet
med fremtidens struktur i Frivilligenheden ved Østjyllands Brandvæsen.
Flemming Albert Jensen orienterede om ny struktur blandt de fuldtidsansatte brandfolk.
Der blev endvidere orienteret om, hvordan de mange nye komplekse og høje bygninger i Østjylland giver udfordringer for brandvæsenets medarbejdere samt stiller øgede
krav til medarbejdernes uddannelsesniveau.
Frank Jensen orienterede om seneste nyt fra de deltidsansatte brandfolk. På deltidsstationerne oprettes lokal ledelse kaldet ”tre-enigheden” bestående af en stationskoordinator, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant.
Frank Jensen udtrykte desuden tilfredshed med, at en række lokalaftaler er faldet på
plads.
Det blev besluttet, at medarbejderrepræsentanterne fremadrettet får et fast orienteringspunkt på dagsordenen.
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