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Referat 

Mødedato: 5. december 2019 

Mødested: Brandstationen i Ry 

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  

Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi  

Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen  

Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen 

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen 

Afbud fra: Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen  

  

 

REFERAT: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2. Orientering fra Beredskabsdirektøren 
Beredskabsdirektøren orienterede om arbejdet med robusthedsanalysen af 
det kommunale redningsberedskab i Danmark, som foretages af Implement 
Consulting Group. Konklusion og rapport deles med forligspartierne på 
Christiansborg inden jul og der ventes offentliggørelse af materialet den 23. 
januar 2020.  
 
Beredskabsdirektørens orienterede om sine besøg i ejerkommunernes 
byråd, økonomiudvalg eller teknisk udvalg, hvor der foruden lejlighed til at 
hilse på hinanden også er givet en status på arbejdet med genopretning af 
tillid, økonomi samt operative og organisatoriske udfordringer i Østjyllands 
Brandvæsen. 
 
Beredskabsdirektøren orienterede om fremdriften i arbejdet med den 
overordnede handleplan for trivsel i Østjyllands Brandvæsen. 
 
 
 

Østjyllands Brandvæsen 
Ny Munkegade 15 
8000 Aarhus C 
 
Telefon +45 86767676 
Direkte +45 29685677 
 
brandvaesen@ostbv.dk 
www.ostbv.dk 
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Kasper Sønderdahl 
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Beredskabsdirektørens orienterede om FOAs stævning af Hovedstadens 
Beredskab pga. overtrædelse af reglen om maksimalt 48 timers arbejde om 
ugen for samme arbejdsgiver.  
 
 
3. Orientering fra kommunerne 
Der var ros til Beredskabsdirektøren fra det samlede byråd i Odder, der alle 
deltog i temamøde om status Østjyllands Brandvæsen. Odder Kommune har 
afsat kr. 5 mio. frem mod 2023 til forbedring af brandsikkerhed og 
brandhaner i Odder Kommune. 
 
Ango Winther oplyste også om stor opbakning til Beredskabsdirektørens 
fremlæggelse i Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune. 
 
 
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne 
Fra Frivilligenheden er man i gang med ny strukturproces, som tager form 
stille og roligt. Der er afholdt fine sociale arrangementer med rigtig god 
stemning. 
 
Der er lavet ny lokalaftale for deltidsmandskabets virke. Der er fuld 
tilfredshed med aftalen og stor tilfredshed med den måde, som 
Beredskabsdirektør og Teamledere tager hånd om de udfordringer, der 
opstår i dagligdagen. I MED-udvalget bliver man også hørt mere, end man 
gjorde tidligere. Det opleves meget positivt. 
  
 
5. Orientering om brandslukning på Samsø 
Orienteringen taget til efterretning. Der blev fra både Samsøs borgmester og 
Beredskabsdirektøren udtrykt stor tilfredshed med Samsø Redningskorps, 
som er den nuværende leverandør.  
 
 
6. Budgetopfølgning 3. kvartal 
Orienteringen taget til efterretning. 
Der er stor ros fra Bestyrelsen til brandvæsenets ledelse og medarbejdere 
for det fine resultat, som er opnået på meget kort tid. 
 
 
7. Takstblad 2020 
Godkendt. 
 
8. Ændring af beslutning om fremskrivning af Østjyllands 
Brandvæsens budget med befolkningstilvæksten 
Tiltrådt. 
 
Samsø tager forbehold for, at hvis der opnås en besparelse på ny 
brandslukningskontrakt på Samsø, så skal denne eventuelle besparelse 
tilfalde Samsø.  
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9. Vedtægtsændringer 
Tiltrådt. 
 
10. Styrkelse af de operative og tekniske ledelse 
Tiltrådt. 
 
 
11. Hovedlokalitet 
Orientering taget til efterretning 
 
 
12. Station Aarhus Nord 
Orientering taget til efterretning. 
 
 
13. Station Aarhus Syd 
Tiltrådt. Der er opbakning til erhvervelse af grundkøb. Den under pkt. 8 
anførte arbejdsgruppe skal anvise den videre finansieringsmodel til 
beslutning i bestyrelsen før et byggeri kan opstartes. 
 
 
14. Evt. 
Intet til referat. 


