Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato:

Onsdag, den 22. januar 2020, kl. 10-12

Mødested:

Station Skanderborg

Deltagere:

Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands 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

Byrådsmedlem Ango Winther, Aarhus Kommune

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra beredskabsdirektøren
Kasper Sønderdahl orienterede om en indgået aftale om partnerskab med Beredskab
og Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. De to
beredskaber er blevet enige om et fremtidigt samarbejde om vagtcentral og fælles operationschef. Der udsendes en pressemeddelelse 23. januar 2020.
Kasper Sønderdahl orienterede om, at der foretages en gennemgribende revidering af
udrykningens sammensætning til forskellige 1-1-2 alarmmeldinger.
Kasper Sønderdahl orienterede om, at Østjyllands Brandvæsen netop har generhvervet sin arbejdsmiljøcertificering. Det er planen, at certificeringen skal udvides til at
gælde samtlige Østjyllands Brandvæsens lokaliteter.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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3. Orientering fra kommunerne
Sagen blev drøftet.
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Flemming A. Jensen orienterede om nyt fra de fuldtidsansatte medarbejdere.
Der blev udtrykt tilfredshed med, at de fleste lokalaftaler er faldet på plads.
Der er blevet ansat en række nye brandfolk i den faste styrke, således der nu er
samme bemanding på de 3 fuldtidsstationer i Aarhus Kommune.
Der blev orienteret om, at MED udvalget har udtrykt behov for generelle lønforhandlinger ved Østjyllands Brandvæsen, hvor der flere steder opleves et efterslæb. Kasper
Sønderdahl foreslog, at bestyrelsen på næstkommende møde bliver orienteret om,
hvordan lønforhandlinger kan håndteres. Bünyamin Simsek bad i den sammenhæng
om en vurdering af det generelle lønniveau ved Østjyllands Brandvæsen sammenlignet
med andre beredskaber.
Frank Jensen orienterede om seneste nyt fra de deltidsansatte brandfolk.
Der blev udtrykt tilfredshed med, at de fleste lokalaftaler for deltidsstyrken også er faldet på plads.
Der er i deltidsstyrken særligt fokus på rekruttering af brandfolk i Ry og Skanderborg,
mens bemandingen på de øvrige stationer på nuværende tidspunkt vurderes tilstrækkelig.
Michael Mangor Lassen orienterede om sidste nyt fra de frivillige.
De frivillige bistod med brandslukning i Aarhus Nytårsaften
Der har side sidst været afholdt fællesarrangement for de frivillige på tværs af Skanderborg, Aarhus og Odder.
Orienteringerne blev taget til efterretning.
5. Fremtidig økonomi arbejdsgruppe
Sagen blev drøftet.
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6. Budgetopfølgning fjerde kvartal 2019
Sagen blev drøftet.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat. Der var fra bestyrelsen ros til ledelsen og til medarbejderne ved Østjyllands Brandvæsen for at bremse op og finde løsninger i en tid med presset økonomi.
7. Forslag til første behandling af Budget 2021
Sagen blev drøftet.
8. Hovedlokalitet
Kasper Sønderdahl orienterede om arbejdet med at flytte organisationen på Bautavej.
Det er fortsat forventningen, at administrative medarbejdere kan flytte sommeren 2020,
mens det forventes, at Vagtcentralen kan flytte efteråret 2020.
Orienteringen blev taget til efterretning.
9. Station Aarhus Nord
Kasper Sønderdahl orienterede om status på opførelse af en ny Station Aarhus Nord i
Lisbjerg.
Orienteringen blev taget til efterretning.
10. Station Aarhus Syd
Kasper Sønderdahl orienterede om status på opførelse af en ny Station Aarhus Syd i
Højbjerg.
Der er i uge 3 blevet indgået en aftale om køb af en byggegrund. Købet er betinget af
en godkendelse i de fire byråd. Sagen om grundkøb forventes behandlet i byrådene i
foråret 2020.
Bestyrelsen udtrykte opbakning til grundkøbet.
Frands Fischer foreslog, at sagen til byrådene blev delt op i to faser:
I fase 1 skal byrådene godkende
 At Østjyllands Brandvæsen køber en grund i Højbjerg
 At købet af grund finansieres med en leasingaftale jf. bestyrelsens beslutning
25. september 2019
 At byrådene accepterer deponeringsforpligtelsen på grunden på 5 mio. kr.
Grunden købes i 2020.
I fase 1 skal byrådene endvidere orienteres om, at Østjyllands Brandvæsen derudover
agter at leasingfinansiere og opføre en brandstation i Aarhus Syd i henhold til bestyrelsens beslutning om finansiering på mødet 25. september 2019.
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I fase 2 skal byrådene endeligt forholde sig til opførsel og finansiering af en ny brandstation herunder forholde sig til spørgsmålet om deponering af restbeløbet svarende til
20,5 mio. kr. Fase 2 sker først efter, at der fundet en afklaring på en fremtidig økonomimodel for Østjyllands Brandvæsen, jf. sag 5.
Bestyrelsen bakkede op om Frands Fischers forslag.
Orienteringen blev derudover taget til efterretning.
11. Eventuelt
Politidirektør Helle Kyndesen orienterede om, at hun er blevet ansat som direktør for
Midt- og Vestjyllands Politi. Hele Kyndesen takkede den øvrige bestyrelse for det konstruktive samarbejde.
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