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Bestyrelsen   

 

Bestyrelsesmøde 23. februar 2023 

 

Mødet afholdes på: 

Brandstationen i Hørning, Sønderskovvej 11, 8362 Hørning 

 

Tidsrum: Kl. 10.00-12.00 

 

Deltagere i mødet: 
Rådmand Nicolaj Bang, Aarhus Kommune (formand) 

Borgmester Lone Jakobi, Odder Kommune  

Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune 

Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune 

Politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi 

Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi 

Frank Jensen, medarbejderrepræsentant (deltidsstyrkerne) 

Flemming A. Jensen, medarbejderrepræsentant (fuldtidsansatte) 

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl 

 

Afbud fra: 

Steffen Wich, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune 

Michael Mangor, medarbejderrepræsentant (frivilligenheden) 

 

  

Dato  23. februar 2023 
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Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse: 

Forslag til dagsorden godkendes.  

 

Sagsfremstilling: 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Safety First – orientering om arbejdet med sikkerhed, sundhed og 

trivsel i Østjyllands Brandvæsen. 

3. Orientering fra Beredskabsdirektøren.  

4. Orientering fra Kommunerne. 

5. Orientering fra Politidirektørerne. 

6. Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne. 

7. Orientering om budgetopfølgning for 4. kvartal 2022. 

8. Godkendelse af sag om dækning af ekstraordinære udgifter ifm. 

branden i Studstrup. 

9. Godkendelse af indstilling til ejerkommunerne om Udviklingspla-

nen for 2024-2028. 

10. Evt.  

 

 

Indstilling: 

Forslag til dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Efter en drøftelse om sagernes forberedelse i ejerkommunerens embeds-

værk blev dagsordenen godkendt. 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 
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Bestyrelsen   

 

Sag nr. 2: Safety First – Orientering om arbejdet med sik-

kerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen 

 

Til orientering: 

I denne sag orienteres Bestyrelsen om arbejdet med sikkerhed, sundhed 

og trivsel i Østjyllands Brandvæsen.  

  

Sagsfremstilling: 

Baggrund 

Arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen er 

forankret i vores værdigrundlag under ”Safety First” og i vores arbejds-

miljø- og kvalitetsledelsessystem, hvor vi opretholder certificeringerne in-

den for ISO 45001 (på arbejdsmiljø) og ISO 9001 (på kvalitet). 

 

Seneste nyt 

Østjyllands Brandvæsen skal re-certificeres hvert år for at beholde 

ISO45001 og ISO9001-certifikaterne. Audit foretages af DNV GL, som er 

vores eksterne kvalitetssikringsorgan. Østjyllands Brandvæsen er ultimo 

2022 certificeret gældende for alle matrikler og afdelinger frem til novem-

ber 2023. 

 

Arbejdsmiljøudvalget (AMU) har indstillet og MED-udvalget har efterføl-

gende vedtaget på den årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2023, at der også i 

2023 skal være særligt fokus på følgende områder: 

• Øget sundhed, trivsel og iværksættelse af sociale tiltag.  

• Reduktion af arbejdsskader – særligt de mindre skader under ind-

sats.  

• Reduktion af skader på køretøjer – som risikerer at give arbejds-

skader. 

• Fjernelse af risiko for påvirkning af PFAS. 

Dato 23. februar 2023 
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I forbindelse med arbejdet med øget trivsel er der iværksat et omfattende 

organisationsudviklingsprojekt for de fuldtidsansatte i Beredskabsafdelin-

gen. 

 

Projektet tager udgangspunkt i Ledergruppen, hvor alle teamledere gen-

nemfører en lederuddannelse (Master el. Diplomniveau). I den forbindelse 

er der arbejdet målrettet med et fælles Ledelses- og Medarbejdergrund-

lag. 

 

Projektet omfatter også et udviklingsforløb for vores Viceberedskabsme-

stre (VBM), som i Beredskabsafdelingen varetager holdleder-funktionen 

på udrykningerne og sikrer den daglige fremdrift på stationsarbejdet, når 

der ikke er udrykninger. VBM’erne er alle interviewet om deres syn på ar-

bejdspladsen og om de forskelle, som kan konstateres imellem de fire 

hold (roder) af fuldtidsansatte. På baggrund af interviewet er fire VBM’ere 

udvalgt til at gennemgå et særligt forløb, som klæder dem på til at være 

sparringspartnere for de øvrige 12 VBM’ere. Udover særlige undervis-

ningsseancer med teamlederne for de 4 sparringspartnere, så har hele 

gruppen på de 16 VBM’ere også gennemført undervisning i ledelse, kon-

flikthåndtering, den svære samtale, feedback og meget mere. Det har væ-

ret et ønske fra gruppen, at de fik nogle konkrete ting, som de kunne ar-

bejde med at blive bedre til rent ledelsesmæssigt. Derfor er hele gruppen 

taget igennem en 360 graders evaluering, hvor deres VBM-kolleger, deres 

teamledere, deres ægtefælle, beredskabsdirektøren og de menige brand-

folk på holdet, har haft mulighed for at give dem feedback på deres ledel-

sesstil og væremåde.  

 

Formålet med projektet er at gøre Beredskabsafdelingen og dermed Øst-

jyllands Brandvæsen til en god arbejdsplads kendetegnet ved en høj grad 

af psykologisk tryghed. I den kommende tid skal det drøftes, hvordan vi 

sikrer mere ensartethed på tværs af roderne og vi skal i gang med at se 

på, hvordan Østjyllands Brandvæsen rent kulturelt kan blive i stand til at 

rumme onboardingen af et stort antal nye kolleger i de kommende år. 

 

Som bilag 2.1 er vedlagt en oversigt over sparringspartnerforløbet for 

VBM. 
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Status på arbejdsskader og LTI (Lost time injury): 

Arbejdsskader registreres i Østjyllands Brandvæsen, når en medarbejder 

eller frivillig kommer til skade i tjenesten (og for deltidsansattes vedkom-

mende også, hvis de kommer til skade på vej til og fra udrykning).  

 

Der er ikke fastsat en nedre barre for registrering af arbejdsskader. Regi-

strering foretages som arbejdsskade, så snart der er ”kontakt”. Hvis der 

ikke er kontakt, registreres hændelsen som en nærved-hændelse.  

Endelig rapporteres også på sikkerhedsforbedringer, som er idéer til for-

bedring af arbejdsmiljø og trivsel. 

 

Østjyllands Brandvæsen har i 2022 registreret og fulgt op på i alt 26 ar-

bejdsskader: 

 

Skader ved træning/motion 5 

Skader opstået under arbejde på stationen 2 

Skader under øvelser og indsatser 17 

- Andel hvor objekt er medvirkende årsag (4) 

- Andel ved standardindsats f.eks. at medarbejder 

snubler, får vrid eller bruger materiel under ind-

sats: 

(13) 

Andet 2 

 

Der laves konkret opfølgning på alle registrerede arbejdsskader. Ansvaret 

for opfølgning påhviler altid den leder, som medarbejderen refererer til. 

Opfølgningen sker i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren, men an-

svaret for opfølgning, sikring af læring og implementering af sikkerheds-

forbedringer er altid lederens ansvar. Alle opfølgninger deles på Intranet-

tet med alle ansatte og underleverandører. 

 

Fra 2022 opgøres arbejdsskader, der fører til mere end 1 dags fravær 

som en funktion af antal millioner arbejdstimer. Herved fastlægges Østjyl-

lands Brandvæsens LTI-rate, som for 2022 ÅTD udgør 11,3 pr. 1 mio. ar-

bejdstimer, hvilket udløses af 3 arbejdsskader, som har mere end 1 dags 

fravær. Den nationale LTI-rate udgør 29 arbejdsskader pr. 1 mio. arbejds-

timer i det danske beredskab.  

 

Status på sygefravær i Østjyllands Brandvæsen: 

Sygefraværet i Østjyllands Brandvæsen opgøres som antal sygedage pr. 

medarbejder. Det korte sygefravær eksploderede i 2021 omkring juni må-

ned pga. Covid-19-vaccinationers bivirkninger og omkring september må-

ned pga. Covid-19 udbrud i blandt brandvæsenets ansatte. Det ser heldig-

vis ud til at have stabiliseret sig på vanligt lavt niveau. 



 

 side 4 af 5 

 

 

 

 

Det lange sygefravær er desværre fortsat højt i Østjyllands Brandvæsen. 

Det skyldes delvis sygemelding pga. discus prolaps, brækkede ekstremi-

teter og fravær pga. alvorlig fysisk og psykisk sygdom, som dog ikke er ar-

bejdsrelateret. 

 

 

 
 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen: 

• At orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag: 

2.1 Oversigt over sparringspartnerforløbet for VBM. 

 

 

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 

  

 

 

 



31.01.2023

Beredskabsafdelingen



Side 2

Uddannelsesforløb for sparrings-VBM

Alle

Dag 1
Opstart

Indhold
Interview med alle 

VBM

TL+SP

Dag 2
Indledende

Indhold
Samtale med 
de udvalgte 

VBM om 
deltagelse og deres 
bidrag til undervis-

ningen og rollen 
som sparrings-

partner

TL+SP

Dag 3 + 4
Fra fire forskellige 
til én virksomhed

Indhold
• Kulturen i ØB
• Den gode VBM 
• Den daglige drift
• Modstand mod 

forandringer 
• Psykologisk 

tryghed
• Om at bane 

kommunika-
tionsvejen

Alle

Dag 5
VBM møde

Indhold
Præsentation for 
hele VBM gruppen 
om:
• Målet
• Kultur
• Psykologisk 

tryghed
• Den gode VBM

Alle

Dag 6-7-8
Det personlige

lederskab

Indhold
Om at være leder 

uden
personaleansvar

Om at stå på kanten 
af organisationen

TL+SP+TRE

Dag 9-10
Konflikthåndtering 

og den svære 
samtale

Indhold
Den svære samtale
Om evnen at give 

og 
modtage feedback

TL+SP

Dag 11-12
Praktikdage 

på anden rode

Indhold
• Sparring 

på anden rode
• Anvendelse 

af teori i praksis



Side 3

Uddannelsesforløb for sparrings-VBM forsat

Alle VBM

Dag 13
360* Evaluering

Indhold
360* graders 

evaluering
af alle VBM

Alle BA

Dag 14
360* Evaluering

Indhold
Gennemgang af 

evalueringen

SP

Dag 15 Interview 
af alle BA

Indhold
Interview af alle 

beredskabs-
assistenter

Om forskelligheder 
mellem roderne

Alle VBM

Dag 16
Evaluering af 

interview

Indhold
Evaluering af 

resultatet
og lave 

handlingsplan

TL-VBM

Dag 17 Sparring 
med TL 

Indhold
Sparring med TL 

omkring 
udfordringer og 

læring efter 
uddannelses-

forløbet

Alle VBM

Dag 18 Trivsels-
måling

Indhold
Evaluering af

resultatet
og 

lave handlingsplan



Side 4

Sammen skal vi skabe verdens bedste 

arbejdsplads, hvor der er høj faglighed, 

ordentlighed, gensidig respekt og plads til 

humor i hverdagen. 

Målet: Fra fire forskellige til én virksomhed



Side 5

• Vi dækker over hinanden

• Vi brokker os over alting

• Intimiderende adfærd

• Udstiller hinandens fejl

• Øvelser i City kører aldrig

• VBM mere loyal over for egen rode end overfor VBM kollegaer

• Er øvelserne lovpligtige... siden hvornår?

• Pyt... vi er jo forsikret

Kultur: Et bud på de kulturelle dårligdomme i ØJB, som vi gerne vil væk fra:



Side 6

• Vi skal sammen skabe et sikkert, sundt og trygt arbejdsmiljø. Vi kalder det Safety First.

• Man skal ville være her

• Man skal ville fagligheden

• Man skal ville hinanden

• Vi skal være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads,

der værdsætter forskellighederne.

Kultur: VBM sparringspartnernes bud på den kultur vi gerne vil frem til 
(Resultat efter dag 3+4):



Side 7

Psykologisk tryghed: Et værktøj til kulturforandring

En organisation, hvor

• man har lyst til at sige sin mening.

• man tror på at ens input og bidrag modtages positivt.

• man tør udstille sine fejl og mangler.

• man får hjælp uden ydmygelsen.

Det gælder:

• mellem leder og medarbejder

• mellem kollegaer

• mellem VBM og kollegaer

• mellem VBM og brandfolkene



Side 8

Den gode VBM: Rollemodellen

Kvalifikationer

Passion

Relationer
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Sag nr. 3: Orientering fra Beredskabsdirektøren 

 

 

Til orientering: 

Beredskabsdirektøren orienterer om driften af Østjyllands Brandvæsen si-

den sidste bestyrelsesmøde. 

 

Sagsfremstilling: 

Beredskabsdirektøren orienterer om: 

 

• At der på Station Nord er igangsat afhjælpning af de mest gene-

rende bygningsmæssige problemstillinger af hensyn til medarbej-

dernes trivsel og arbejdsmiljø. Afhjælpningen sker for Østjyllands 

Brandvæsens egen regning og risiko idet der fortsat ikke er afkla-

ring af Syn og Skønsforretningen. Det er forventningen, at der tid-

ligst ultimo 2023 eller primo 2024 sker afklaring af det juridiske 

mellemværende mellem Østjyllands Brandvæsen og hovedentre-

prenøren. De bygningsmæssige udfordringer har nu henstået uaf-

klaret i mere end 15 måneder og det slider unødigt på medarbej-

dernes tålmodighed. Udbedringerne omfatter bl.a. indregulering af 

ventilationsanlæg, opsætning af gelænder på trapper, færdiggø-

relse af el-arbejder, VVS- og tømrerarbejdet. 

 

• At der er afholdt nytårsparole med 120 deltagere fra alle stationer. 

Bestyrelsen og eksterne gæster fra vores nærmeste samarbejds-

partnere deltog også. Ved nytårsparolen blev flere end 30 perso-

ner hædret for deres langvarige engagement i Østjyllands Brand-

væsen. Der skal lyde en stor tak til sekretariatet, vores Frivillig-

enhed og mandskabet på station Skanderborg for en særdeles 

velafviklet parole. 

Dato  23. februar 2023 
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Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen: 

• At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 

  

 

 

 

mailto:brandvaesen@ostbv.dk
mailto:kaso@ostbv.dk
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Bestyrelsen   

 

Sag nr. 4: Orientering fra Kommunerne 

 

Til orientering: 

Kommunerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde. 

 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsesformanden orienterede om vedtagelsen af udvidelsen af Aar-

hus Havn. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 

  

 

 

 

Dato  23. februar 2023 



 

 

 side 1 af 1  

Bestyrelsen   

 

Sag nr. 5: Orientering fra Politidirektørerne 

 

Til orientering: 

Politidirektørerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 

Beslutning: 

Intet til referat. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 

 

Dato  23. februar 2023 

mailto:kaso@ostbv.dk
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Sag nr. 6: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne 

 

Til orientering: 

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om relevante forhold siden sid-

ste møde. 

 

Sagsfremstilling: 

Repræsentant for de fastansatte, Flemming A. Jensen orienterede om ar-

bejdet med organisationsudviklingsprojektet for viceberedskabsmestrene 

og om indsættelsen af el-bils-beredskabet i forbindelse med en stor indu-

stribrand i Silkeborg. 

 

Repræsentant for de frivillige, Michael Lassen deltog ikke. 

 

Repræsentant for de deltidsansatte brandfolk, Frank Jensen orienterede 

om, at det går godt på deltidsstationerne. Mandskabet er glade og stati-

onsledelserne (Tre-enighederne) glæder sig til kurset i ”Den Svære Sam-

tale”, som afvikles sammen med Arbinger Institute og beredskabsdirektø-

ren i marts måned. Frank Jensen orienterede også om det store arbejde 

med rekruttering, som han ser frem til at dele med borgmestre og kommu-

naldirektører den 8. marts 2023. 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

Dato  23. februar 2023 
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Sag nr. 7: Orientering om budgetopfølgning for fjerde 

kvartal 2022 

 

Til orientering: 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet fremlægges budgetopfølgning for Østjyllands Brand-

væsen. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter 

i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår også en oversigt, der 

viser det forventede årsresultat samt en oversigt, som viser de opdaterede 

omkostninger pr. brandstation.  

 

Østjyllands Brandvæsen har en samlet årlig indtægtsbudget på kr. 136,9 

mio. Heraf bidrager ejerkommunerne med ca. kr. 96,4 mio. Aarhus Kom-

mune bidrager yderligere i 2022 med ca. kr. 5,8 mio. til renovering af brand-

haner i Aarhus Kommune. De resterende indtægter udgør ca. 34,7 mio. og 

stammer fra sideordnede aktiviteter såsom ABA (automatiske brandalar-

meringsanlæg), salg af uddannelse og kurser, salg af serviceydelser, salg 

af vagtcentralydelser m.v. Ejerkommunernes bidrag til Østjyllands Brand-

væsen er fastsat efter en fordelingsnøgle for driftsudgifter. Tilsvarende fin-

des en fordelingsnøgle for ejerandele, som anvendes, når Østjyllands 

Brandvæsen stifter gæld. 

 

Østjyllands Brandvæsens driftsøkonomi er opdelt på ”kernedrift” og ”inve-

steringer og projekter”. Kernedriften omfatter løn, udstyr, uddannelse, drift 

af køretøjer, bygninger m.v. Investering og projekter omfatter f.eks. opspa-

ring til udskiftning af køretøjer, udskiftning af datacentre, udstyr og indven-

digt vedligehold samt udviklingsprojekter.  

 

Østjyllands Brandvæsen har en meget begrænset anlægsøkonomi, som 

omhandler øremærkede midler til brandhanerenoveringsprojekter i Aarhus 

Dato  23. februar 2023 
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og Odder Kommune. Etablering af nye brandstationer finansieres via Kom-

muneLeasing og udgør derfor en driftsudgift og ikke en anlægsudgift for 

Østjyllands Brandvæsen.  

 

Sagsfremstilling: 

Østjyllands Brandvæsen har ved udgangen af 2022 opnået følgende re-

sultat:  

 

Tabel 1: Samlet forbrug og forventet resultat 

 

(-) i afvigelse = merforbrug. (+) i afvigelse = mindreforbrug 

 

Østjyllands Brandvæsen har ved årets afslutning et merforbrug på kr. 

1,344 mio. Merforbruget er kraftigt reduceret i forhold til tidligere forecast, 

hvilket skyldes flere indtægter fra blinde alarmer end oprindeligt ventet 

samt en række forskydninger på projekterne, som gennemgås nedenfor. 

 

Det forventede merforbrug på investering og projekter er reduceret som 

følge af manglende levering (og derfor ingen afregning) af et brandkøretøj 

og manglende afregning for station Aarhus Nord.  

 

Merforbruget på den ordinære drift skyldes øgede udgifter til køretøjsved-

ligehold, øgede udgifter til bygningsdrift, massive prisstigninger på brænd-

stof, efterbetaling af ATP, vikardækning og overarbejde som følge af lang-

tidssygdom i Beredskabsafdelingen og et øget antal udrykninger på 

deltidsstationerne – særligt station City. Merforbruget på driften skyldes 

også den ekstraordinære brand i Studstrup. Det er besluttet på Bestyrel-

sesmødet i december, at der i Studstrup var tale om en ekstraordinær 

hændelse, hvorfor Østjyllands Brandvæsen får dækket udgifterne til hæn-

delsen af ejerkommunerne. Dette sker dog først i 2023-regnskabet. 

 

Østjyllands Brandvæsen har i 2021 og 2022 afholdt ekstraordinære om-

kostninger til PFOS-rensefaciliteten på brandskolen i Skejby. Det er be-

sluttet i Bestyrelsen, at denne ekstraordinære udgift refunderes af ejer-

kommunerne i januar 2024, når brandskolen i Skejby er endeligt lukket. 

 

Nedenfor uddybes indholdet i Tabel 1.   
  

Total Samlet forbrug Budget 2022 i alt Afvigelse

Indtægter total -139.524.807        -136.892.000        2.632.807              

Drift total 122.111.865          117.947.000          -4.164.865             

Investering, Projekter og Overhead total 18.210.754            18.398.000            187.246                  

Drift total 797.812                  -547.000                -1.344.812             

Anlæg total 1.741.388              9.095.000              7.353.612              

Total 2.539.200              8.548.000              6.008.800              
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Vedr. indtægterne (uddybning af linje 1 i TABEL 1 ovenfor): 

Tabel 2: Indtægter 

 

I forbindelse med budgetkorrigering fra november til december 2022 er 

det kommunale bidrag fra Aarhus Kommune øget som følge af fremryk-

ning af investeringerne i renoveringen af brandhaner i Aarhus Kommune.  

Det kommunale bidrag er derfor hævet fra 96,4 mio. til 102,1 mio. 

 

Foruden ejerkommunernes bidrag på kr. 102,1 mio. har Østjyllands 

Brandvæsen i 2022 opnået indtægter fra sideordnede aktiviteter såsom 

vagtcentralydelser, uddannelsesaktiviteter, beredskabsaktiviteter og efter-

syn/salg af hjertestartere, brandmateriel m.v. på i alt kr. 37,3 mio. Det be-

tyder en positiv afvigelse på ca. kr. 2,6 mio, hvoraf ca. kr. 1,4 mio. skyldes 

flere udrykninger til blinde alarmer. 

 
 

  

Samlet forbrug Budget 2022 i alt Afvigelse

Indtægter -139.524.807        -136.892.000        2.632.807              

Kommunal Bidrag -102.196.000 -102.196.000 0

Indtægter -37.328.807 -34.696.000 2.632.807

Indtægter total -139.524.807 -136.892.000 2.632.807
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Vedr. driftstotal (uddybning af linje 2 i TABEL 1 ovenfor): 

Tabel 3: Driftstotal 

 

 

 

Samlet forbrug Budget 2022 i alt Afvigelse

Direktion 1.928.183              1.661.000              -267.183                

Direktion 1.928.183 1.661.000 -267.183

Drift 346.698 134.000 -212.698

Løn 1.382.734 1.353.000 -29.734

Bestyrelsen 0 5.000 5.000

DPO, kommunikation og whistleblower 198.750 169.000 -29.750

Strategisk pulje 0 0 0

Budgetpulje 0 0 0

Operationscenter 17.238.251            16.899.000            -339.251                

Fælles Operationscenter (Løn og drift) 1.410.979 1.377.000 -33.979

Vagtcentral 9.102.496 9.336.000 233.504

Indsatsledelse 2.065.058 1.543.000 -522.058

IT 3.927.210 3.918.000 -9.210

Operationschef 427.623 519.000 91.377

Arbejdsmiljø og kvalitetsledelse 304.884 206.000 -98.884

Sekretariatet 4.766.681              4.932.000              165.319                  

Sekretariatet 4.766.681 4.932.000 165.319

Udviklingsafdelingen 3.408.347              3.377.000              -31.347                   

Udviklingsafdelingen 3.408.347 3.377.000 -31.347

Uddannelse 4.676.941              4.846.000              169.059                  

Uddannelse 4.676.941 4.846.000 169.059

Driftsafdelingen 23.603.106            22.313.000            -1.290.106             

Fælles Drift & Frivil l ige 949.131 459.000 -490.131

Køretøjer 3.927.336 3.273.000 -654.336

Bygningsdrift 8.252.909 7.389.000 -863.909

Logistik 4.160.062 4.169.000 8.938

Indtægtdækket virksomhed 3.389.262 3.610.000 220.738

Brandhaner 2.924.407 3.413.000 488.593

Beredskabsafdelingen 66.490.357            63.919.000            -2.571.357             

Fælles Beredskabsafdelingen 2.858.003              2.373.000              -485.003                

Fælles Beredskabsafdelingen 1.491.950 452.000 -1.039.950

Værksteder 632.779 523.000 -109.779

Special tjenester 733.273 1.398.000 664.727

Område City 4.267.982              3.253.000              -1.014.982             

Fælles område City 681.536 683.000 1.464

Station Aarhus City, Fast 205.371 322.000 116.629

City, Deltid 2.530.026 1.718.000 -812.026

Frivil l ige 851.050 530.000 -321.050

Område Syd 28.268.320            27.224.000            -1.044.320             

Fælles område Syd 707.754 653.000 -54.754

Forebyggelse Syd 2.402.437 2.511.000 108.563

Station Aarhus Syd, Fast 17.536.723 17.242.000 -294.723

Skanderborg, Deltid 2.271.231 2.391.000 119.769

Hørning, Deltid 1.854.449 1.496.000 -358.449

Ry, Deltid 1.663.754 1.130.000 -533.754

Galten, Deltid 1.831.972 1.801.000 -30.972

Område Nord 31.096.051            31.069.000            -27.051                   

Fælles område Nord 674.703 692.000 17.297

Forebyggelse Nord 2.423.454 2.495.000 71.546

Station Aarhus Nord, Fast 21.838.558 21.782.000 -56.558

Odder, Deltid 2.196.197 1.957.000 -239.197

Samsø, Deltid 3.886.702 3.932.000 45.298

Tunø, Deltid 76.437 129.000 52.563

Øvrige samarbejdspartnere 0 82.000 82.000

Drift total 122.111.865          117.947.000          -4.164.865             



 

 side 5 af 7 

 

 

I tabel 3 ses vedr. direktionsdrift et merforbrug på kr. 0,267 mio. hvilket 

skyldes, at 

• vi har lavet slutafregning på FIREFRONT-projektet, der var EU-

finansieret. Vi havde modtaget betaling for flere timer end projek-

tet omfattede og har derfor foretaget tilbagebetaling.  

• vi har brugt mere på DPO, kommunikation og whistleblowerord-

ning end forventet. 

• vi har brugt penge på organisationsudvikling i Beredskabsafdelin-

gen. 

• vi har brugt penge på et samarbejde med Hulgaard Advokater om 

refusion af moms på energiydelser. 

 

I Operationscenteret ses et merforbrug på indsatsledelse som følge stor-

branden i Studstrup.  

 

I Uddannelsesafdelingen ses et merforbrug som følge af øgede udgifter til 

eksterne instruktører. 

 

I Driftsafdelingen ses et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes øgede om-

kostninger til service og drift på køretøjer samt øget udgifter til bygnings-

drift og el, vand og varme. 

 

Merforbruget i Beredskabsafdelingen på 2,5 mio. kr. skyldes øgede udgif-

ter til vikarer og overarbejde samt flere udrykninger til City Deltid og andre 

deltidsstationer. Derudover skyldes merforbruget storbranden i Studstrup. 

  

Tabel 4: Stationsdrift  

 

  

Drift Bygningsdrift Løn Udgifter i  alt Budget

Drift udgift per station 7.476.279        4.772.397            48.413.530          60.662.207           57.563.000      

Station Aarhus City 205.371 997.512 12.816.616 14.019.498 13.949.000

Station Aarhus Nord 591.527 1.304.981 14.164.687 16.061.195 15.130.000

Station Aarhus Syd 333.906 956.175 11.468.544 12.758.626 12.585.000

City, Deltid 76.801 249.378 2.452.418 2.778.597 1.938.000

Skanderborg, Deltid 136.338 522.879 2.134.893 2.794.110 2.791.000

Hørning, Deltid 103.078 291.664 1.750.567 2.145.310 1.781.000

Ry, Deltid 120.439 158.382 1.543.315 1.822.136 1.285.000

Galten, Deltid 1.831.972 0 0 1.831.972 1.801.000

Odder, Deltid 141.605 291.426 2.054.592 2.487.623 2.242.000

Samsø, Deltid 3.886.702 0 0 3.886.702 3.932.000

Tunø, Deltid 48.540 0 27.898 76.437 129.000
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Vedr. investeringer, projekter og overhead (uddybning af linje 3 i TA-

BEL 1): 

Tabel 5: Investeringer, projekter og overhead 

 

 

Der ses et forventet mindreforbrug på kr. 0,187 mio., hvilket burde have 

været langt større, men som følge af manglende afregning for et brandkø-

retøj og manglende slutregnskab på Station Aarhus Nord bliver der i stedet 

tale om et lille mindreforbrug. 

 

Vedr. anlæg (uddybning af linje 4 i TABEL 1): 

Tabel 5: Anlæg 

 

Brandhanerenoveringen i Aarhus Kommune har fået fremrykket de bevilli-

gede midler fra 2024 og 2025 til 2022, 2023 og 2024. Det betyder, at 

brandhanerenoveringen fortsætter uændret de kommende år. Det er imid-

lertid ikke muligt at anvende det fulde beløb afsat i 2022, da vi bruger mid-

lerne i takt med øvrige gravearbejder i kommunerne. Et relativt stort beløb 

må derfor overføres til 2023. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen: 

• At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Samlet forbrug Budget 2022 i alt Afvigelse

Investering, Projekter og Overhead 18.210.754            18.398.000            187.246                  

Overhead 2.857.891              2.691.000              -166.891

Trivsel 475.742                  400.000                  -75.742

Gratialer og Jubilæum 46.400                    207.000                  160.600

Investeringsplan - Køretøjer 10.602.439            9.381.000              -1.221.439

Investeringsplan - Materielanskaffelser 2.180.863              2.187.000              6.137

Investeringsplan - Invendig vedligeholdelse 490.975                  475.000                  -15.975

Investeringsplan - Datacenter/IT 27.864                    335.000                  307.136

Projekt Station Aarhus Nord 887.584                  2.722.000              1.834.416

Administrationsrobotter 216.125                  -                           -216.125

El-bils konceptudvikling -                           -                           0

Ukraine -                           -                           0

Ekstraudgift ti l  PFOS 413.647                  -                           -413.647

Havneovervågning -                           -                           0

Øvelsesområdet 11.224                    -                           -11.224                   

Investering, Projekter og Overhead total 18.210.754            18.398.000            187.246                  

Samlet forbrug Budget 2022 i alt Afvigelse

Brandhaner 1.741.388              9.095.000              7.353.612              

Brandhane efterslæb Aarhus 1.741.388              9.095.000              7.353.612

Genopretning af brandhaner Odder -                           -                           0

Anlæg total 1.741.388              9.095.000              7.353.612              



 

 side 7 af 7 

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 
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Bestyrelsen   

 

Sag nr. 8: Godkendelse af dækning af ekstraordinære ud-

gifter ifm. branden i Studstrup 

 

 

Til orientering: 

I denne sag skal bestyrelsen godkende dækningen af de ekstraordinære 

udgifter, som branden i Studstrup har medført for Østjyllands Brandvæ-

sen. 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen har på mødet den 8. december 2022 modtaget en orientering 

om evalueringen af brandvæsenets indsats ifm. branden på Studstrup-

værket. På mødet besluttede Bestyrelsen, at der var tale om en ekstraor-

dinær hændelse. 

 

Det følger af Østjyllands Brandvæsens vedtægter at ekstraordinære udgif-

ter frem til udgangen af 2022 skal fordeles blandt ejerkommunerne efter 

ejerfordelingsnøglen.  

 

Østjyllands Brandvæsen har ifm. branden i Studstrup dokumenterede eks-

traordinære udgifter på i alt kr. 1,918 mio. 

 
  

Dato  23. februar 2023 
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Udgifterne omfatter følgende områder: 

 

Udgiftsopgørelse   

Løn 877.213,62 

Fast 72.332,52 

Deltid 294.631,10 

ISL/OC 510.250,00 

Drift 1.040.937,72 

Brændstofforbrug 316.185,64 

Forplejning 196.020,35 

Udstyr, reparation mm. og øvrige 
omkostninger 

528.731,73 
 

Total 1.918.151,34  

 

Fordeling efter ejerfordelingsnøglen medfører, at Østjyllands Brandvæsen 

fremsender opkrævning til ejerkommunerne på følgende beløb: 

 

Kommune Ejerandel Beløb, der opkræves 

Aarhus  79,55 % 1.525.889 

Skanderborg 14,40 % 276.214 

Odder 5,22 % 100.127 

Samsø 0,83 % 15.921 

I alt 100 % 1.918.151 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller 

• At ejerkommunerne snarest opkræves de i sagen anførte beløb til 

dækning af de ekstraordinære udgifter ifm. branden i Studstrup. 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev tiltrådt. Opkrævning sker snarest. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 
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Bestyrelsen   

 

Sag nr. 9: Godkendelse af indstilling til ejerkommunerne 

om Udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-

2028 

 

Til godkendelse: 

I denne sag godkender Bestyrelsen indstilling til ejerkommunerne om ”Ud-

viklingsplan for Østjyllands Brandvæsen for perioden 2024-2028”. 

 

Sagsfremstilling: 

Østjyllands Brandvæsen udgør det kommunale redningsberedskab for Aar-

hus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner. Østjyllands Brandvæsen 

skal jf. beredskabsloven kunne forebygge, begrænse og afhjælpe skader 

på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder terror- 

og krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Det påhviler Østjyllands 

Brandvæsen at identificere og analysere de lokale risici, som skal lægges 

til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. Det påhviler Kom-

munalbestyrelser og Byråd efter indstilling fra brandvæsenets bestyrelse at 

fastlægge niveauet for Østjyllands Brandvæsens opgavevaretagelse på 

grundlag af risikoprofilen. Østjyllands Brandvæsen skal jf. beredskabslo-

vens § 12, stk. 1 kunne udføre en forsvarlig indsats. 

 

Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner udvikler sig i disse år med en kraft 

og hast, der påvirker kommunernes risikoprofil og sætter brandvæsenet un-

der pres. Kommune-, by- og erhvervsudviklingen medfører en øget risiko 

for større, flere samtidige og mere komplekse hændelser, som kan 

ramme borgere, erhvervsliv, turister og de kommunale organisationer.  

 

Med vedtagelse af Udviklingsplanen for Østjyllands Brandvæsen 2024-

2028 udviser ejerkommunerne rettidig omhu ved at geare brandvæsenet til 

at kunne håndtere og matche udviklingen i ejerkommunernes risikoprofil. 

Dato  23. februar 2023 
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Samtidig rustes Østjyllands Brandvæsen med vedtagelse af udviklingspla-

nen til bedre at kunne håndtere et komplekst trusselsbillede med cyber-

trusler, terror-trusler og langt hyppigere, alvorlige klimahændelser.  

 

Med Udviklingsplanens vedtagelse gives Østjyllands Brandvæsen endvi-

dere mulighed for at kunne håndtere en række interne, strukturelle og øko-

nomiske udfordringer, bl.a. et omfattende generationsskifte blandt fuldtids-

ansatte brandfolk, manglende mangfoldighed i det samlede beredskab, 

ubalance i driftsøkonomien og håndtering af problemstillingen med de in-

defrosne feriepenge som følge af en ændring i ferieloven pr. 1.1.2020. 

 

Udviklingsplanen redegør for de operative, organisatoriske og økonomiske 

udfordringer, som bl.a. udviklingen i ejerkommunerne påfører Østjyllands 

Brandvæsen. Planen indeholder en trappemodel for implementering af et 

organisatorisk og operativt kapacitetsløft over en 4-årig periode fra 2024 til 

2028. 

 

Fuldt indfaset skal Udviklingsplanen sikre:  

1) at Østjyllands Brandvæsen kan garantere et sikkert og forsvarligt ar-

bejdsmiljø til alle ansatte og frivillige,  

2) at Østjyllands Brandvæsen forsvarligt kan håndtere de større, flere sam-

tidige og mere komplekse hændelser, som udviklingen i ejerkommunernes 

risikoprofil kan medføre,  

3) at Østjyllands Brandvæsen kan håndtere fremtidens trusselsbillede med 

cyber-trusler, terror-trusler og hyppigere, alvorlige klimahændelser, og 

4) at Østjyllands Brandvæsen kan håndtere problemstillingen med de inde-

frosne feriemidler som følge af ændringen i ferieloven tilbage i 2020. 

 

Risiciene, som påvirker ejerkommunernes risiko-profil, omfatter bl.a.: 

• fortætning i højhuse på de bynære havnearealer (Aarhus Ø og Syd-

havnen i Aarhus m.v.),  

• byudvikling, hvor private boliger, tung industri, publikumstunge ob-

jekter og infrastruktur kombineres på helt nye måder (Sydhavnen i 

Aarhus), 

• etablering af en Marselistunnel i Aarhus,  

• massiv forøgelse i antal af el- og hybridbiler og -busser (i alle ejer-

kommuner),  

• energioplagring i gigantiske batteriparker (BESS), hvor højhuse, 

virksomheder og på sigt parcelhuse kan oplagre sol- og vindenergi 

fra dagtimerne til forbrug i nattetimerne, 

• udbygning af el-tognettet og E45 på langs og tværs af Østjylland, 

• massiv befolkningstilvækst i de fleste østjyske kommuner – næsten 

5.000 flere borgere om året i de fire ejerkommuner tilsammen. 
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Udviklingsplanen består af fire kapitler. I kapitel 2 beskrives de risici, trusler 

og strukturelle, organisatoriske samt økonomiske udfordringer, som Østjyl-

lands Brandvæsen skal håndtere de kommende år. I kapitel 3 beskrives 

Østjyllands Brandvæsens manglende operative, administrative, analytiske 

og ledelsesmæssige kapacitet. I kapitel 4 beskrives håndteringen af de be-

skrevne risici, trusler, strukturelle og økonomiske udfordringer. 

 

Behov for et fælles løft – operativt og organisatorisk 

Helhedsplanen omfatter en række fælles organisatoriske og operative løft, 

som kommer alle fire ejerkommuner til gavn. Det drejer sig om: 

• Etablering af et klimaberedskab, som afpasses efter ejerkommu-

nernes klimarelaterede risici. 

• Etablering af et terror-beredskab, som afpasses efter lokale risiko-

objekter. 

• Etablering af et drone-beredskab til brug ved større, komplekse ind-

satser, hvilket særligt hændelserne i Galten (HMF-branden) og 

Studstrup har påvist behovet for. 

• Etablering af et indkvarterings- og forplejningsberedskab, som 

særligt krigen i Ukraine og Studstrup-branden har tydeliggjort be-

hovet for. 

• Etablering af et vandforsyningsspeciale (en slangegruppe), som 

kan sikre, at der anvendes sø-vand og ikke drikkevand til brand-

slukning på større indsatser. 

• Etablering af kapacitet (ét årsværk) til videreførelse af den bered-

skabsplanlægning og facilitering af krisestyring, som bruges internt 

i brandvæsenet og ikke mindst i ejerkommunerne. 

• Etablering af kapacitet (ét årsværk) til håndtering af særlige risiko-

objekter, som f.eks. tunnelbyggeri, højhuse og publikumstunge ob-

jekter som festivaler. 

• Ansættelse af personaleressourcer til sekretariat, vagtcentral, IT og 

brandforebyggelse (fire årsværk), hvilket samtidig også bidrager til 

at løse behovet for flere indsatsledere, som var en mangel bl.a. i 

Studstrup. 

• Ansættelse af akademisk understøttelse til brandvæsenets ledelse 

og bestyrelse (ét årsværk). 

• Ansættelse af en teamleder til Uddannelsesafdelingen og en team-

leder til Udviklingsafdelingen, hvilket også bidrager til at løse beho-

vet for flere indsatsledere. 

• Tilsikring af fornøden kapital til genanskaffelse af datacentre på 

vagtcentralen, genanskaffelse af køretøjer og indvendig vedlige-

holdelse af de nuværende brandstationer. 
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Omkostningerne til det fælles løft i organisatorisk og operativ kapacitet ud-

gør: 

 

 

PRU = Personalerelaterede udgifter såsom uniformering, efteruddannelse og forsikring. 

 

Helhedsplanen omfatter endvidere et specifikt løft af den operative kapa-

citet i Aarhus Kommune. Det drejer sig om: 

• Ansættelse af flere brandfolk på fuld tid, så Station Aarhus Nord i 

Lisbjerg kan køre med samme normering som station City i Ny 

Munkegade og Station Syd i Højbjerg. I dag trækker station Aarhus 

Nord på hjælp fra Station City eller Syd næsten 300 gange årligt, 

fordi der kun er 4 brandfolk på døgnvagt i Nord. Det medfører en 

svækkelse af Midtbyens eller Sydbyens beredskab på næsten dag-

lig basis for at kunne håndtere hændelserne i Aarhus Nord. 

• Oprettelse af en ny fuldtidsbemandet brandstation i Aarhus Vest, 

så Aarhus fremover kan betjenes af i alt fire brandstationer med 

øjeblikkelig udrykning (Nord i Lisbjerg, Syd i Højbjerg, Vest på 

Bautavej og Øst på Havnen). 

• Flytning af brandstationen i Ny Munkegade til en nyopført lokalitet 

på havnen. 

• Opgradering af brandberedskabet på alle fire brandstationer i Aar-

hus fra 6 brandfolk på vagt til 8 brandfolk på vagt på hver station. 

Dette løft betyder, at Aarhus Kommune målt på antal brandfolk vil 

være på 2015-niveau med i alt 32 brandfolk på vagt døgnet rundt, 

som man havde det før beredskabsreformen i 2015. Samtidig be-

tyder det, at de beredskabsfaglige specialer på alle stationer, kan 

bemandes døgnet rundt. I dag kan redningsvogn, el-bils-bered-

skab, dykker-beredskab, båd-beredskab og kemikalie-beredskabet 

Driftsbudget Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

Fælles løft 13.740.000           7.540.000             7.540.000             7.540.000             7.540.000             

3 AC'ere 1.950.000              1.950.000              1.950.000              1.950.000              1.950.000              

PRU til  AC'ere (30.000 pr. ac) 90.000                   90.000                   90.000                   90.000                   90.000                   

4 ansat ti l  Sekretariatet/IT/Vagtcentral/Forebyggelse 2.000.000              2.000.000              2.000.000              2.000.000              2.000.000              

PRU til  Sekretariatet/IT/Vagtcentral/Forebyggelse 200.000                 200.000                 200.000                 200.000                 200.000                 

Drift af Indkvarterings- og forplejningsberedskab -                          100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 

Drift af Droneberedskab, l icenser -                          100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 

Drift af slangegruppe -                          100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 

Drift af klimaberedskab -                          100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 

Drift af terrorbereskab, øvelsesaktivitet -                          100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 

Løft af genanskaffelser køretøjer og elbilskoncept 700.000                 700.000                 700.000                 700.000                 700.000                 

Løft af indvendig vedligeholdelse af brandstationerne 400.000                 400.000                 400.000                 400.000                 400.000                 

Løft af genanskaffelser datacenter 100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 

Etablering af Indkvarterings-og forplejningsberedskab, materiel 1.200.000              

Etablering af droneberedskab, materiel, uddannelse og licenser 1.000.000              

Etablering af slangegruppe, materiel 1.000.000              

Etablering af klimaberedskab, udarbejdelse af klimadimensionering 1.500.000              

Etablering af terrorberedskab, uddannelse og øvelsesaktivitet 2.000.000              

2 Teamledere til  Uddannelses- og Udviklingsafdelingen 1.500.000              1.500.000              1.500.000              1.500.000              1.500.000              

PRU til  teamledere (operative, så dyr forsikring og mundering) 100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 100.000                 
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kun bemandes, hvis brandfolkene er hjemme på stationen. Er ek-

sempelvis mandskabet på brandstationen i Ny Munkegade til 

brand, så er der i dag ikke en redningsdykker i beredskab til en 

drukneulykke på havnen. 

 

Omkostningerne til det kommunespecifikke løft i operativ kapacitet udgør 

for Aarhus Kommune: 

 

 

PRU = Personalerelaterede udgifter såsom uniformering, efteruddannelse og forsikring. 

 

Samlede driftsomkostninger 

Sammenlægges det nuværende driftsbidrag fra ejerkommunerne med 

omkostningerne til det fælles løft i organisatorisk og operativ kapacitet og 

med det kommunespecifikke løft til operativ kapacitet i Aarhus Kommune, 

så kan en ny, samlet fordelingsnøgle for driftsudgifterne fastlægges: 

 

 

  

Fremtidssikring af brandvæsenet 

Østjyllands Brandvæsen ser de kommende år ind i en omfattende speciali-

sering og Udviklingsplanen sikrer, at Østjyllands Brandvæsen fremover kan 

levere et forsvarligt klima-beredskab, terror-beredskab, CBRN-beredskab 

(CBRN-beredskab er en engelsk forkortelse og står for kemisk, biologisk, 

radiologisk og nukleart beredskab), højhus-beredskab, tunnel-beredskab, 

Driftsbudget Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

Aarhus specifikt løft 3.000.000              3.000.000              40.350.000           40.350.000           43.350.000           

Løft af brandfolk (Nord), løn 2.700.000              2.700.000              2.700.000              2.700.000              2.700.000              

PRU til  brandfolk (dyr forsikring, mundering og efteruddannelse) 300.000                 300.000                 300.000                 300.000                 300.000                 

Brandfolk til  Station Aarhus Vest, løn 13.250.000           13.250.000           13.250.000           

PRU til  brandfolk (dyr forsikring, mundering og efteruddannelse) 1.450.000              1.450.000              1.450.000              

Drift af station Aarhus Vest 450.000                 450.000                 450.000                 

Aarhus Vest: Husleje, forbrug og vedligeholdelse (Leasing) 2.550.000              2.550.000              2.550.000              

Aarhus Vest: Køretøjer, Vedligeholdelse og genanskaffelse (Leasing) 2.500.000              2.500.000              2.500.000              

Opgradering af døgnstationer fra 1+5 til  1+7 15.300.000           15.300.000           15.300.000           

PRU til  brandfolk (dyr forsikring, mundering og efteruddannelse) 1.850.000              1.850.000              1.850.000              

Ny Station Aarhus Øst på Sydhavnen (Løft ti l  Leasing ydelse) 3.000.000              

Bidrag fra kommunerne Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

Bidrag fra kommunerne 113.676.000         107.477.000         144.827.000         144.827.000         147.827.000         

Kommunale bidrag årligt (efter driftsfordeling: 78, 14, 4 og 4 %)

Samsø Kommune 3.878.000             3.878.000             3.878.000             3.878.000             3.878.000             

Odder Kommune 3.878.000             3.878.000             3.878.000             3.878.000             3.878.000             

Skanderborg Kommune 13.571.000           13.571.000           13.571.000           13.571.000           13.571.000           

Aarhus Kommune 75.609.000           75.609.000           75.609.000           75.609.000           75.609.000           

Løft af Driftsbidrag årligt (efter ejerfordeling: 79.55, 14.40, 5.22 og 0.83 %)

Samsø Kommune 114.000                63.000                   63.000                   63.000                   63.000                   

Odder Kommune 717.000                394.000                394.000                394.000                394.000                

Skanderborg Kommune 1.979.000             1.086.000             1.086.000             1.086.000             1.086.000             

Aarhus Kommune 13.930.000           8.998.000             46.348.000           46.348.000           49.348.000           

Forslag til nyt årligt driftsbidrag årligt frem til 2029 (84,53 - 9,91 - 2,89 - 2,67%)

Samsø Kommune 3.992.000             3.941.000             3.941.000             3.941.000             3.941.000             

Odder Kommune 4.595.000             4.272.000             4.272.000             4.272.000             4.272.000             

Skanderborg Kommune 15.550.000           14.657.000           14.657.000           14.657.000           14.657.000           

Aarhus Kommune 89.539.000           84.607.000           121.957.000        121.957.000        124.957.000        
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havne-beredskab, el- og hybridbils-beredskab og dykker-beredskab. Den 

omfattende specialisering betyder, at de nuværende tre - men fra 2026 - 

fire fuldtidsstationer alle skal opgraderes fra 6 brandfolk på døgnvagt til 8 

brandfolk på døgnvagt. Herved sikres det, at alle specialer altid kan beman-

des – også selvom en del af stationen er kørt til et brandudkald.  

 

Den trinvise opgradering af brandberedskabet skal sikre, at Østjyllands 

Brandvæsen kan fortsætte det vigtige arbejde med at gøre brandvæsenet 

mangfoldigt og klimavenligt. Det er absolut nødvendigt, at Østjyllands 

Brandvæsen får mulighed for at bringe alle aspekter af mangfoldigheds-

dagsordenen i spil, men det er vanskeligt, da vi ikke i dag har økonomi til 

at tage nye ansatte ind, før der er en ledig plads. Det gør sidemands-oplæ-

ring nærmest umuligt og vigtige erfaringer går tabt.  

 

Den foreslåede udvidelse af brandberedskabet medfører også den store 

fordel, at vi både kan sætte mangfoldigheden på dagsordenen og skabe 

endnu bedre plads til berigende kultur-forskelligheder. Samtidig kan vi også 

begynde at tage ansvar for det omfattende generationsskifte, som i de kom-

mende syv år vil presse Østjyllands Brandvæsen helt i bund, hvis vi ikke 

reagerer nu. 24 ud af 80 brandfolk går på pension inden 2030. 

 

Leasingadgang til nye brandbiler og brandstationer 

Udviklingsplanen medfører, når den er fuldt indfaset, anskaffelser af køre-

tøjer, materiel og opførelse af nye brandstationer for i alt kr. 109,4 mio. 

Dette beløb finansieres via KommuneLeasing, som det også var tilfældet 

med de nye brandstationer i Lisbjerg og Højbjerg. Leasingydelserne er ind-

regnet i det løft i driftsmidler, som er anført ovenfor.  

 

I alt skal Østjyllands Brandvæsen kunne indgå leasingaftaler hos Kommu-

neleasing til følgende køretøjer og nyopførte brandstationer: 

 

 

 

Låneadgang til håndtering af problemstillingen med indefrosne feriemidler 

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, hvorved medarbej-

dere afvikler ferie i samme periode som den optjenes, modsat tidligere 

hvor ferien blev optjent i kalenderåret forud for ferieåret.  

 

Engangsanskaffelser via KommuneLeasing Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028

Emne 10.900.000           6.500.000              25.000.000           -                          67.000.000           

Etablering af garagefacilitet til  brandskolens udrykningskøretøjer 10.900.000           

Etablering af ny brandstation på Bautavej (Station Aarhus Vest) 25.000.000           

Etablering af ny station Øst på Sydhavnen 67.000.000           

Materiel til  terror-beredskab (evakueringscontainer og kroghejs) 3.000.000              

Materiel til  klima-beredskab 3.500.000              
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For arbejdsgivere betyder det, at de ansattes ferie i overgangsperioden 

skal finansieres efter både den nye og den gamle lovgivning samtidigt. 

Ferie efter den nye ferielov udbetales til medarbejderne, mens ferie op-

sparet i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses frem til 

medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler admi-

nistreres af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Løn-

modtagernes Feriemidler). 

 

I Østjyllands Brandvæsen er aktuelt indefrosset 7,25 mio. kr. (2023-værdi) 

efter den gamle ferielov. Der er to muligheder for at for at udbetale pen-

gene:  

1) Beløbet kan indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler på én gang, el-

ler  

2) Østjyllands Brandvæsen kan beholde midlerne i selskabet mod en årlig 

indeksering af beløbet, som afspejler lønudviklingen. Indbetalingen til 

Lønmodtagernes Feriemidler sker ved forfald, når medarbejderen går på 

pension. Østjyllands Brandvæsen har i første omgang valgt denne model. 

 

Efter rådgivning fra ejerkommunernes økonomichefer er det imidlertid an-

befalingen, at der foretages en éngangsbetaling til Lønmodtagernes Fond 

for Tilgodehavende Feriemidler. En analyse viser, at det vil være mellem 

2,1 og 4,2 mio. kr. billigere med en engangsbetaling i 2023 fremfor lø-

bende indbetalinger de kommende mange år.  

 

Tilgodehavende feriemidler er opført i åbningsbalancen ved selskabets 

stiftelse under passiver efter sædvanlig praksis. Tilsvarende er Østjyllands 

Brandvæsen medgivet aktiver i form af brandkøretøjer, som modsvarer 

passiverne. Østjyllands Brandvæsen har imidlertid ikke likviditet til at fore-

tage indbetaling til feriefonden. Det er derfor Bestyrelsens indstilling, at 

Østjyllands Brandvæsen gives mulighed for at optage et 30-årigt lån hos 

ejerkommunerne, så der kan ske betaling til Lønmodtagernes Fond for Til-

godehavende Feriemidler snarest muligt. Lånet skal afdrages så snart 

brandvæsenets økonomi tillader dette og skal være fuldt indfriet senest i 

2053. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen, at følgende indstilles til 

godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd: 

• At Udviklingsplanen for 2024-2028 godkendes og at det organisa-

toriske og operative løft indarbejdes i en ny risikobaseret dimensi-

onering til vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser 

og byråd. 
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• At Østjyllands Brandvæsen tilføres det trinvise, permanente løft i 

årligt driftsbidrag fra 2024 til 2028, som fremgår af sagen. 

• At Østjyllands Brandvæsen bemyndiges til at indgå aftaler om lea-

sing til nye køretøjer og brandstationer hos KommuneLeasing jf. 

sagsfremstillingen. 

• At Østjyllands Brandvæsens vedtægter tilføjes en opdateret al-

longe med den nye driftsfordelingsnøgle. 

• At den foreslåede driftsfordelingsnøgle pr. 2028 er udgangspunk-

tet for den fremtidige fordeling af brandvæsenets driftsudgifter. 

Hvis der bliver behov for strukturelle, organisatoriske eller opera-

tive tilpasninger eller justeringer i serviceniveauet efter 2028, så 

tages fordelingsnøglen op til fornyet drøftelse.  

• At Østjyllands Brandvæsen gives mulighed for at optage et 30-

årigt lån på kr. 7,25 mio. hos ejerkommunerne til brug for håndte-

ring af de indefrosne feriepenge. Lånet ydes efter ejerfordelings-

nøglen og tilbagebetales i rater tilpasset efter ejerfordelingsnøg-

len. 

 

Beslutning: 

Sagen blev grundigt drøftet og det blev aftalt, at punktet tages op til ende-

lig vedtagelse på mødet i april 2023. Beredskabsdirektøren tilpasser Ud-

viklingsplanen, så den dækker perioden 2024-2028. Når sagen behandles 

på april-mødet, så skal deponeringsforpligtigelsen for den enkelte kom-

mune fremgå af sagsfremstillingen. 

 

Bilag: 

Bilag 9.1: Udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028. 

Bilag 9.2: Notat om forslag til håndtering af indefrosne feriepenge. 

Bilag 9.3: Beregning vedr. indefrosne feriepenge. 

Bilag 9.4: Revisors notat om håndtering af indefrosne feriepenge. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 
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1. Et brandvæsen under pres 
 

 

 

1.1 Resumé 

Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner udvikler sig i disse år med en kraft og hast, der påvirker 

kommunernes risikoprofil og sætter brandvæsenet under pres. Kommune-, by- og erhvervs-

udviklingen medfører en øget risiko for større og mere komplekse hændelser, der rammer 

borgere, erhvervsliv, turister og de kommunale organisationer. Østjyllands Brandvæsen skal 

kunne forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og 

katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Det påhviler Kommunalbestyrelser og Byråd at 

sikre overensstemmelse mellem kommunernes risikoprofil og brandvæsenets forebyggende og 

afhjælpende kapacitet. Med andre ord skal brandvæsenet geares til at kunne håndtere og matche 

udviklingen i ejerkommunernes risikoprofil. 

 

Denne udviklingsplan redegør for de alvorlige operative, organisatoriske og økonomiske 

udfordringer, som bl.a. udviklingen i ejerkommunerne påfører Østjyllands Brandvæsen. Planen 

indeholder en række løsningsforslag og en trappemodel for implementering over en 7-årig periode 

fra 2024 til 2031. Fuldt indfaset skal denne udviklingsplan sikre 1) at Østjyllands Brandvæsen kan 

garantere et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø til ansatte og frivillige, 2) at Østjyllands 

Brandvæsen kan matche udviklingen i ejerkommunernes risikoprofil, og 3) at Østjyllands 

Brandvæsen er klar til fremtidens klima-, terror- og beredskabsmæssige udfordringer. 

 

Udviklingsplanen består af fire kapitler. I kapitel 2 beskrives de risici, trusler og strukturelle, 

organisatoriske samt økonomiske udfordringer, som Østjyllands Brandvæsen skal håndtere de 

kommende år. I kapitel 3 beskrives Østjyllands Brandvæsens manglende operative, 

administrative, analytiske og ledelsesmæssige kapacitet. I kapitel 4 gives et samlet bud – 

Helhedsplanen – på håndtering af de beskrevne risici, trusler, strukturelle og økonomiske 

udfordringer. I forlængelse af de strategiske drøftelser om denne udviklingsplan, udarbejdes 

Østjyllands Brandvæsens kommende ejerstrategi til vedtagelse i kommunernes Byråd og 

Kommunalbestyrelser (udformningen af ejerpolitikken afventer strategisk drøftelse i Bestyrelsen). 

 

Helhedsplanen omfatter en trinvis opgradering fra 2024-2031 af Østjyllands Brandvæsens 

administrative, ledelsesmæssige og operative kapaciteter. Der er på den helt korte bane brug for 

at tilføre midler, så Sekretariat, Vagtcentral, IT-afdeling, Brandforebyggelse, Uddannelses- og 

Udviklingsafdelingen kan aflastes og så der kan bringes balance i brandvæsenets driftsøkonomi. 
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Færre indtægter fra ejerkommunerne for de sideordnede aktiviteter, som udføres på særskilte 

aftaler, underminerer brandvæsenets økonomi og kompromitterer det politisk fastsatte, bered-

skabsfaglige serviceniveau.  

 

Der er ligeledes på den helt korte bane brug for at opgradere brandberedskabet i Aarhus Nord, 

så alle tre fuldtidsstationer i Aarhus bliver ens bemandet. 234 gange i 2021 blev Midtbyens eller 

Sydbyens beredskab svækket for at hjælpe med udrykninger i station Aarhus Nords 

slukningsområde, hvor der pga. nedskæringer i 2018 kun er fire brandfolk på døgnvagt.  

 

Fra 2026 er det nødvendigt at etablere det fjerde fuldtidsberedskab i Aarhus, som skal placeres 

på brandvæsenets hovedlokalitet i Aarhus Vest og som foruden at udgøre Vestbyens 

brandberedskab også bliver den ene vigtige halvdel af Marselistunnel-beredskabet. Senest fra 

2028 skal brandberedskabet i Ny Munkegade være flyttet i en nyopført lokalitet på Sydhavnen i 

Aarhus, hvor midtbyens brandberedskab, havneberedskabet, båd- og dykkerberedskabet skal 

placeres under samme tag, som den anden halvdel af tunnelberedskabet til Marselistunnelen.  

 

Fra 2030 forudses det, at rekrutteringsproblemerne på deltidsstationerne i Odder og Skanderborg 

Kommuner vil være så massive, at stationen i Skanderborg bør omdannes til en fuldtidsstation, 

hvor mandskabet fra station Skanderborg kan køre med til udrykningerne i Hørning, Galten, Ry 

og Odder for at sikre forsvarlig beredskabsdækning i de by- og landområder. 

 

Østjyllands Brandvæsen ser de kommende år ind i en omfattende specialisering og denne 

udviklingsplan sikrer, at Østjyllands Brandvæsen fremover kan levere et forsvarligt klima-

beredskab, terror-beredskab, CBRN-beredskab, højhus-beredskab, tunnel-beredskab, havne-

beredskab, el- og hybridbils-beredskab og dykker-beredskab. Den omfattende specialisering 

betyder, at de nuværende tre - men fra 2026 - fire fuldtidsstationer alle skal opgraderes fra 6 

brandfolk på døgnvagt til 8 brandfolk på døgnvagt. Herved sikres det, at alle specialer altid kan 

bemandes – også selvom en del af stationen er kørt til et brandudkald.  

 

Den trinvise, men helt nødvendige opgradering af brandberedskabet, skal også sikre, at 

Østjyllands Brandvæsen kan fortsætte det vigtige arbejde med at gøre brandvæsenet mangfoldigt 

og klima-venligt. Det er absolut nødvendigt, at Østjyllands Brandvæsen får mulighed for at bringe  

 



  

6 

 

 

 

 

alle aspekter af mangfoldighedsdagsordenen i spil, men det er vanskeligt, da vi ikke i dag har 

økonomi til at tage nye ansatte ind, før der er en ledig plads. Det gør sidemands-oplæring 

nærmest umuligt og vigtige erfaringer går tabt. En massiv udvidelse af brandberedskabet, som 

er beredskabsfagligt tvingende nødvendigt, medfører også den store fordel, at vi både kan sætte 

mangfoldigheden på dagsordenen og skabe endnu bedre plads til berigende forskelligheder. 

Samtidig kan vi også begynde at tage ansvar for det omfattende generationsskifte, som i de 

kommende syv år vil presse Østjyllands Brandvæsen helt i bund, hvis vi ikke reagerer nu. 

 

Denne udviklingsplan medfører, når den er fuldt indfaset, anskaffelser af køretøjer, materiel og 

opførelse af nye brandstationer for i alt kr. 175,9 mio. Dette beløb kan finansieres via 

KommuneLeasing, som det også var tilfældet med de nye brandstationer i Lisbjerg og Højbjerg. 

Leasingydelserne skal indregnes i det løft i driftsmidler, som er nødvendigt for at imødekomme 

de risici, trusler og strukturelle, organisatoriske samt økonomiske udfordringer, som Østjyllands 

Brandvæsen står over for. Den trinvise model omfatter fuldt indfaset følgende årlige løft i 

driftsmidler: 

Driftsmidler 2024 2026 2028 2030 Mio. kr. fuldt indfaset 

I alt  8,8 38,2 1 22,6 70,6 

Aarhus 78 % 6,864 29,796 0,78 17,628 55,068 

Skanderborg 14 % 1,232 5,348 0,14 3,164 9,884 

Odder 4 % 0,352 1,528 0,04 0,904 2,824 

Samsø 4 % 0,352 1,528 0,04 0,904 2,824 

 

Østjyllands Brandvæsens bestyrelse behandler udviklingsplanen på et udvidet bestyrelsesmøde i 

september 2022. Herefter skal planen og den nye ejerstrategi behandles i Kommunalbestyrelser 

og Byråd.  

 

1.2 Risici, trusler, strukturelle organisatoriske og økonomiske udfordringer 

I kapitel 2 beskrives de risici, trusler, organisatoriske og økonomiske udfordringer, som 

Østjyllands Brandvæsen skal geares til at håndtere. 

 

Risiciene er beskrevet med udgangspunkt i de ændringer, som ejerkommunernes byudvikling - 

og dermed kommunernes risikoprofil - undergår frem til 2031 og omfatter også indarbejdning af 

Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede fra marts 2022.  
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Risiciene omfatter bl.a.: 

• fortætning i højhuse på de bynære havnearealer (Aarhus Ø m.v.),  

• byudvikling, hvor private boliger, tung industri, publikumstunge objekter og infrastruktur 

kombineres på helt nye måder (Sydhavnen i Aarhus), 

• massiv forøgelse af el- og hybridbiler og -busser (i alle ejerkommuner),  

• energioplagring i gigantiske batteriparker, hvor højhuse, virksomheder og på sigt 

parcelhuse kan oplagre sol- og vindenergi fra dagtimerne til forbrug i nattetimerne, 

• etablering og ibrugtagning af en ny Marselistunnel,  

• udbygning af el-tognettet og E45 på langs og tværs af Østjylland, 

• massiv befolkningstilvækst i de fleste østjyske kommuner. 

 

Truslerne er i denne plan beskrevet med udgangspunkt i FE’s seneste vurdering af cybertruslen 

mod Danmark, PET’s seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark og det senest opdaterede 

biologiske trusselsbillede fra Center for Biosikring og Bioberedskab.  

 

De strukturelle, organisatoriske udfordringer omhandler de akut manglende personale-

ressourcer i Vagtcentral, Sekretariat, IT-afdeling og i forebyggelsesregi samt det forestående 

generationsskifte, hovedsageligt i fuldtidsstyrken men i organisationen generelt, samt rekrut-

teringsudfordringerne på deltidsstationerne.  

 

De økonomiske udfordringer handler om den konsekvens for brandberedskabet, som faldende 

indtægter fra sideordnede aktiviteter medfører. De sideordnede aktiviteter udføres bl.a. for 

ejerkommunerne, men når kommunerne vælger andre leverandører eller når udbud ændrer 

prissætningen, så påvirker det brandvæsenets indtægtsgrundlag negativt, hvilket med den 

nuværende økonomi-struktur får beredskabsmæssige konsekvenser.   

 

Til slut behandles brandvæsenets arbejde med at skabe en klimavenlig værdikæde. 

 

1.3 Et brandvæsen med begrænsede indsatsmuligheder og et arbejdsmiljø under pres 

Østjyllands Brandvæsens indsatsmuligheder og mandskabets arbejdsmiljø på udrykningerne er 

allerede i dag under alvorligt pres fra flere sider. Mest alvorligt er det konstante træk på 

ressourcerne til brandslukningsopgaver i Aarhus Nord. 234 gange i 2021 måtte Østjyllands 

Brandvæsen trække på brandberedskabet i Aarhus Syd eller Aarhus City for at sende en komplet 
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udrykningsenhed i station Aarhus Nords dækningsområde. Dette skyldes, at der på station Aarhus 

Nord fortsat kun er fire brandfolk på døgnvagt og dermed kan kun autosprøjten bemandes. I 

Aarhus Syd og Aarhus City udgøres bemandingen af seks brandfolk på hver station. Det betyder, 

at stationerne i City og Syd kan håndtere de fleste udrykninger med en autosprøjte og et 

specialkøretøj (f.eks. en drejestige el. tankvogn), uden at skulle rekvirere hjælp fra andre 

stationer. Det er desværre ikke tilfældet med station Aarhus Nord, som følge af nedskæringer i 

2018 kun har været bemandet med fire brandfolk på døgnvagt. 

 

En brand i et parcelhus kræver som minimum en indsatsleder, en holdleder og 5 brandfolk til 

førsteindsatsen. Typisk ankommer styrkerne i en autosprøjte og tankvogn – eller en drejestige – 

afhængigt af husets størrelse. Ved at ankomme med en holdleder og fem brandfolk, så er der 

altid et røgdykkerhold og et sikringshold med på førsteudrykningen. Dette har afgørende 

betydning for mandskabets arbejdsmiljø og sikkerhed under røgdykning. Det betyder nemlig, at 

holdlederen straks ved ankomst kan indsætte et røgdykkerhold til livreddende opgaver med det 

samme, fordi der i de seks personer hurtigt kan laves et ekstra røgdykkerhold til backup, hvis der 

skulle ske noget uventet med det først indsatte hold. Brandslukning kræver altid en holdindsats. 

Det er afgørende for brandfolkenes arbejdsmiljø og sikkerhed, at de som røgdykkere véd, at 

indsatslederen og holdlederen har deres ryg, og kan sende et hold ind efter dem, hvis loftsplader 

eller andet pludselig falder ned over brandfolkene. For at have to røgdykkerhold klar ved ankomst, 

så er vi nødsaget til at afsende minimum 1 holdleder og fem brandfolk med det samme. Det er 

forklaringen på, at der skal medsendes styrker fra station Syd og station City, så længe station 

Nord kun rykker ud med fire brandfolk. 

 

Samtidig står Østjyllands Brandvæsen over for en stærkt øget specialisering i de kommende år, 

som kræver flere brandfolk på døgnstationerne i Aarhus og langt mere uddannelses- og øvelsestid, 

end vi hidtil har haft. Det drejer sig om slukningskoncept til el- og hybridbiler, højhus-koncept, 

tunnelberedskab m.v. Inden for få år er seks brandfolk på hver fuldtidsstation derfor heller ikke 

nok.  

 

Med seks brandfolk kan der kun afsendes en standard udrykningsenhed (autosprøjte og ét 

specialkøretøj, f.eks. drejestige), men det betyder, at de øvrige specialkøretøjer på stationen ikke 

kan bemandes. Dvs. at hvis station Syd har afsendt deres mandskab på en udrykning, så kan der 

ikke også afsendes en redningsvogn inden for Aarhus Kommune og hjælpen skal så komme fra  
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Skanderborg i stedet for. Hvis station Nord er kørt til brand, så kan el-bilskonceptet eller CBRN-

konceptet til kemikalieuheld ikke bemandes. Hvis station City er kørt til brand i midtbyen, så kan 

dykkerberedskabet ikke sendes til en drukneulykke på havnen. For at sikre bemanding til de 

beredskabsfaglige specialkøretøjer er det en nødvendighed at løfte bemandingen på alle 

fuldtidsstationer i Aarhus, så den fremtidige bemanding hæves fra seks til otte brandfolk på hver 

station.  

 

Udover den manglende bemanding i Aarhus Nord og for få folk på de eksisterende brandstationer, 

så er også den samlede udrykningsstyrke i Aarhus alvorligt udfordret ved større hændelser. I 

oktober 2021 måtte Østjyllands Brandvæsen sande, at en brand, som var særdeles vanskelig at 

slukke, krævede flere end 100 brandfolk de første 12 timer (se billede på forsiden). Desværre 

stod industrivirksomhedens produktionshal ikke til at redde og virksomheden har i stedet købt 

grund uden for Aarhus Kommune, hvilket medfører at 600 arbejdspladser nu forlader kommunen. 

Havde Østjyllands Brandvæsen haft mulighed for at begrænse branden tids nok, så var denne 

flytning måske ikke kommet på tale. I dette tilfælde var flytningen til Skanderborg Kommune, så 

arbejdspladserne bliver inden for Østjyllands Brandvæsens dækningsområde, men ved den næste 

brand risikerer vi, at der sker flytning ud af dækningsområdet, eller at den skadelidte virksomhed 

måske slet ikke genåbner. 

 

Til at dække hele Aarhus Kommune har Østjyllands Brandvæsen 16 fuldtidsbrandfolk på vagt 

af gangen. De opholder sig fysisk på de tre brandstationer og kan afgå på udrykning øjeblikkeligt, 

når alarmen lyder. Det betyder, at vi kører med 1 fuldtidsbrandmand pr. 22.000 indbyggere. 

Til sammenligning har Hovedstadens Beredskab 1 fuldtidsbrandmand pr. 12.000 indbyggere. 

Ganske vist har hovedstaden en større befolkningstæthed pr. km2, men Aarhus har en langt større 

havn med meget store oplag af brandfarlige væsker og dermed en helt anden risikoprofil. I 

slutningen af marts 2022 kom Hovedstadens Beredskab på en alvorlig prøve ved branden i en 

etageejendom i Vanløse. Her udbrændte 90 lejligheder fordelt over et stort antal opgange. Billedet 

på næste side viser ejendommen dagen efter branden.  

 

Ved en sådan hændelse i Aarhus vil Østjyllands Brandvæsen kunne indsætte 16 brandfolk på 

øjeblikkelig udrykning. Hovedstadens Beredskab kunne indsætte 77 brandfolk på øjeblikkelig 

udrykning. 
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Figur 2 Etageejendom med 90 ødelagte lejligheder i Vanløse dagen derpå, 2022 

 

I de seneste år har en række større og samtidige hændelser indikeret et behov for at løfte den 

samlede udrykningskapacitet i Østjyllands Brandvæsen fra tre til fire døgnstationer. Dette løft bør 

samtænkes med flytning af midtbyens nedslidte brandstation fra Ny Munkegade til Sydhavnen.  

 

Østjyllands Brandvæsen har i dag en ubemandet brandstation på Sumatravej i Aarhus, som huser 

det tunge slukningsmateriel, der skal bringes i anvendelse ved alvorlige hændelser på Oliehavnen 

i Aarhus. Brandstationen på Sumatravej skal rømmes inden for få år, da den ligger i vejen for 

Marselistunnelen. Ved at flytte brandstationen i midtbyen til en nyopført station på havnen kan vi 

samtænke midtbyens brandberedskab med havneberedskabet, dykkerberedskabet, bådbered-

skabet og halvdelen af det kommende Marselistunnel-beredskab under ét og samme tag. Samtidig 

skal vi have etableret den fjerde døgndækkende brandstation på Bautavej, hvor brandvæsenets 

Hovedlokalitet, Operationscenter og snart også Brandskolen er placeret. Det vil give et markant 

løft af brandberedskabet i Aarhus Vest og det vil give en fremtidssikring af både midtbyen og 

havnen. 

 

Foruden udfordringerne med den manglende operative kapacitet i Aarhus, så vil også 

brandberedskabet i Hørning, Galten, Ry, Skanderborg og Odder komme under voldsomt pres i de 

 



  

11 

 

 

 

 

kommende år. I disse områder er det i mindre grad by- og kommuneudviklingen, der lægger pres 

på brandvæsenet. Her er det i højere grad den samfundsudvikling, som lige nu peger på sværere 

og sværere rekrutteringsmuligheder for deltidsansatte brandfolk. Det bliver langsomt mere 

vanskeligt at finde medarbejdere, som har bopæl og job så tæt på brandstationen, at de kan 

rykke ud inden for de lovpligtige fem minutter. Det bliver også stadigt vanskeligere for 

brandfolkene at finde fritid til både grund- og vedligeholdelsesuddannelse og de hyppige øvelser. 

Der bliver i dag ydet en formidabel indsats blandt stationernes brandfolk for at rekruttere nye 

kolleger, men samfundstendensen viser en hel klar nedgang i antallet af personer på landsplan, 

der påtager sig deltidsansættelser og frivilligt arbejde. En løsning herpå kunne være at omdanne 

en deltidsstation til fuldtidsstation, som så kan understøtte udrykningerne i de øvrige områder. 

På den måde er en minimumsbemanding altid sikret. 

 

1.4 Den Risikobaserede Dimensionering (RBD) skal opdateres 

I efteråret 2021 vedtog ejerkommunernes Byråd og Kommunalbestyrelser Plan for Østjyllands 

Brandvæsen 2022-2026. Planen udgør den risikobaserede dimensionering for de kommuner, 

som ejer Østjyllands Brandvæsen. Det følger af Beredskabsloven, at det kommunale 

redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, 

begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker 

og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne 

modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. 

 

Østjyllands Brandvæsen har til opgave at identificere og analysere de lokale risici, der lægges til 

grund for dimensioneringen af redningsberedskabet. Ejerkommunernes Byråd og Kommunal-

bestyrelser har ansvaret for at fastlægge et forsvarligt serviceniveau for redningsberedskabet og 

for at sikre, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i dækningsområdet. 

 

I dag er vores dimensioneringsgivende scenarie en brand på Oliehavnen i Aarhus, som kræver 

minimum 16 brandfolk til en førsteindsats. Det betyder, at vi aldrig må komme under 16 brandfolk 

på døgnvagt, da det er den minimumsbemanding, der er nødvendig for at sikre, at vi inden for 30 

minutter kan etablere overrisling og køling på de tankanlæg, som støder op til oliebranden. Man 

skal dog huske, at de 16 brandfolk kun er til øjeblikkelig indsats på ét skadested på Oliehavnen. 

Får man brand i flere tankanlæg, hvilket er sandsynligt pga. de enorme kræfter og strålevarmen, 

der er involveret, så er Østjyllands Brandvæsen nødsaget til at trække mandskabet ud og i stedet  
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skal Politiet så indlede livreddende evakuering af området omkring Mindet, DOKK1, Europaplads 

og Sydhavnen.  

Når de 16 brandfolk er indsat på en opgave på havnen, så betyder det også, at alle øvrige 

hændelser i Aarhus Kommune skal løses af vores seks deltidsbrandfolk fra stationen i Ny 

Munkegade i samarbejde med brandstationerne i Skanderborg, Odder, Favrskov og Syddjurs 

Kommuner. Herved vil en større hændelse på Aarhus Havn svække det samlede beredskab i hele 

Østjylland.  

 

Selvom den risikobaserede dimensionering sædvanligvis kun udarbejdes og vedtages én gang i 

hver kommunale valgperiode, så evalueres dimensioneringen løbende på baggrund af konkrete 

hændelser, udrykningsdata og udviklingen i ejerkommunernes risikoprofil herunder udvikling i 

risici i det omgivende samfund. Østjyllands Brandvæsen arbejder løbende med kortlægning af 

risici i kommunerne og med optimering af beredskabets forebyggende, afhjælpende og 

koordinerende kapacitet. Det er Østjyllands Brandvæsens vurdering, at dimensioneringen på den 

helt korte bane er forsvarlig, men at kommunernes byudvikling frem mod 2031 udløser et behov 

for et omfattende kapacitetsløft, hvis Østjyllands Brandvæsen fortsat skal kunne passe på 

kommunernes borgere og virksomheder, og hvis vi også fremover skal kunne tilbyde et sikkert 

og forsvarligt arbejdsmiljø til brandvæsenets ansatte og frivillige. 

Figur 3 Dronefoto af Oliehavnen i Aarhus 
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Nedenfor anføres en tematisk oversigt over de udfordringer og løsninger, som uddybes i kapitel 

2 og 3: 

Tema Udfordring Løsning 

Risici 

Ændring i ejerkommunernes 

risikoprofil, bl.a. med 

• massive infrastruktur-

investeringer i Marselistunnel 

og udvidelse af E45, ny 

togstrækning ml. Silkeborg og 

Aarhus osv., 

• oplagring af klimavenlig energi 

i container-systemer, 

• etablering af symbolmål som 

nyt fodbold- og eventstadion, 

Salling Roof Top & Garden, 

Smukfest-udvidelse m.v., 

• massiv befolkningstilvækst, 

• hyppigere og mere komplekse 

klimahændelser, 

• behov for at kunne indkvar-

tere og forpleje et større antal 

personer ifm. storbrande, 

konflikter i Europa mm. 

For få brandfolk på station 

Aarhus Nord svækker 

Midtbyens og Sydbyens 

beredskab 234 gange årligt. 

 

For få brandfolk i Aarhus til at 

håndtere større, mere 

komplekse og samtidige 

hændelser. 

 

For få brandfolk på døgn-

stationerne til at håndtere 

beredskabsspecialerne. 

 

 

Manglende tunnelberedskab, 

behov for ny brandstation til 

havneberedskabet i stedet for 

Sumatravej og helt nedslidt 

brandstation i Ny Munkegade.  

 

 

Manglende klimadimensio-

nering. 

 

 

 

 

 

Manglende indkvarterings- og 

forplejningskapacitet. 

Opgradering af Station Aarhus 

Nord med 2 døgnpladser fra 4 

til 6 brandfolk på vagt. 

 

 

Etablering af ny, 

døgndækkende Aarhus Vest 

brandstation. 

 

 

Opgradering af alle 

døgnstationer med 2 

døgnpladser ekstra fra 6 til 8 

brandfolk på vagt. 

 

Flytning af station Aarhus City 

til Sydhavnen, hvor Midtbyens 

beredskab kan samtænkes 

med tunnelberedskab, 

havneberedskab, båd- og 

dykkerberedskab. 

 

Udvikling af indsatskoncept 

for håndtering af 

klimahændelser samt indkøb 

af materiel og afvikling af 

uddannelse og øvelser samt 

etablering af droneberedskab. 

 

Etablering af minimums-

kapacitet på indkvartering til 

200 personer i idrætshal efter 

nærmere analyse. 
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Trusler 

Cybertrussel, som vurderes meget 

alvorlig af FE’s Center for 

Cybersikkerhed. 

 

 

Terrortrussel, som vurderes alvorlig af 

PET. 

 

 

 

 

 

Biologisk beredskab 

 

Risiko for nedbrud af 

vagtcentral og udkalds-

systemer til brand. 

 

 

Håndtering af uroligheder, 

terror og 

sikkerhedshændelser 

 

 

 

 

Kun et CBRN-beredskab 

intakt, når stationen ikke er 

kørt til andre opgaver. 

 

Styrkelse af IT-afdeling med 

yderligere specialist-

kompetence og 

implementering af ISO27001. 

 

Udvikling af indsatskoncept 

sammen med regionens 

ambulancetjeneste og politiet 

samt indkøb af  

materiel og afvikling af 

uddannelse og øvelser. 

 

Styrkelse af bemandingen på 

døgnstationerne, så 

specialerne altid kan 

bemandes. 

Strukturelt organisatorisk 

Akut mangel på personaleressourcer 

 

 

 

 

 

 

Generationsskifte i fuldtidsstyrken 

 

 

 

 

 

 

Rekrutteringsudfordring og krav om 

øget specialisering 

 

 

Presset arbejdsmiljø pga. 

akut mangel på administrativ 

medarbejder til Sekretariatet, 

IT-specialist, Vagtcentral-

medarbejder og 

brandforebygger. 

 

Behov for generationsskifte 

og langt mere mangfoldighed 

i fuldtidsstyrken. 

 

 

 

 

Behov for afhjælpning af 

rekrutteringsudfordringen på 

deltidsstationerne. 

 

Bevilling til nyansættelser. 

 

 

 

 

 

 

Etablering af ny brandstation 

med deraf følgende flere 

stillinger giver mulighed for at 

sikre videndeling, når yngre 

og erfarne medarbejdere kan 

blandes på stationerne.  

 

Omdannelse af en centralt 

placeret deltidsstation til en 

fuldtidsstation. 
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Manglende analytisk kapacitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende ledelsesmæssig kapacitet 

 

Analysekapaciteten er 

nødvendig dels for at kunne 

håndtere drifts- og 

udviklingsopgaverne i 

brandvæsenet, dels for at 

kunne holde kadencen på 

vores arbejde med 

krisestyring i kommunerne 

og endelig for at kunne sikre 

den fornødne understøttelse 

af direktion og bestyrelse. 

 

 

Behov for ansættelse af 

teamledere til 

Uddannelsesafdelingen 

og Udviklingsafdelingen. 

Bevilling til ansættelse af 3 

AC-specialister, heraf  

én med beredskabsfaglig 

baggrund til udvikling af 

indsatskoncepter for højhuse, 

tunnelberedskab, 

energioplagring, klima- og 

terrorberedskab samt øvrig 

byudvikling; én til krisestyring 

og én til ledelsesunder-

støttelse af Beredskabs-

direktøren og Bestyrelsen. 

 

Bevilling til ansættelse af to 

teamledere. 

Økonomiske udfordringer  

 

Uhensigtsmæssig 

økonomistruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underfinansiering på 

nuværende drift med 1,2 

mio. årligt. 

Omkalfatring af økonomi-

strukturen, så 

ejerkommunerne tilfører den 

økonomi, som er nødvendig 

for at Østjyllands Brandvæsen 

kan indfri det politisk fastsatte 

serviceniveau uafhængigt af 

indtægter fra sideordnede 

aktiviteter. 

 

Håndtering af underskud på 

driften drøftes på Bestyrelsens 

møde. 
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FN’s klimamål Højt CO2-aftryk pga. 

nedslidte brandstationer, 

dieselkøretøjer og 

konventionel brandskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For lidt mangfoldighed i 

brandvæsenet. 

Opførelse af ny station Aarhus 

Øst på Sydhavnen. 

 

Opførelse af ny, klimavenlig 

brandskole på Bautavej. 

 

Anskaffelse af el-brandbil, så 

der kan indhentes erfaringer 

inden skalering til den øvrige 

vognpark. 

 

Etablering af udstyr til 

ansugning af vand fra åben 

vandforsyning, så vi skåner 

drikkevandet. 

 

Etablering af nye stationer 

udløser flere stillinger, som 

giver mulighed for at 

rekruttere langt bredere end 

det har været tilfældet 

tidligere. 

 

1.5 Proces 

Forud for den strategiske drøftelse i Bestyrelsen kvalificerer brandvæsenets Strategiske Følge-

gruppe materialet. Den Strategiske Følgegruppe består af direktøren for Teknik og Miljø i Aarhus 

Kommune, kommunaldirektørerne i Skanderborg, Odder og Samsø kommuner samt Beredskabs-

direktøren. Foruden behandling i Den Strategiske Følgegruppe er der også afholdt bilaterale møder 

med rådmand, borgmestre, direktørerne i Den Strategiske Følgegruppe og beredskabsdirektøren. 

Drøftelserne pågår frem mod Bestyrelsens temamøde i september 2022, hvor Bestyrelsen træffer 

beslutning om, hvordan konklusionerne bringes til behandling i ejerkommunernes Byråd og 

Kommunalbestyrelser. Østjyllands Brandvæsens vision er at skabe Tryghed – Tæt På. Det 

betyder, at vi konstant arbejder for at levere tryghed helt tæt på de borgere, erhvervsliv, turister 

og ejerkommuner, som vi er sat i verden for at passe på. Formålet med denne udviklingsplan er 

at sikre, at Østjyllands Brandvæsen også de kommende 50 år – i en stadig mere foranderlig 

verden - forbliver i stand til at levere på visionen om at skabe tryghed tæt på. 
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2. Trusler og risici 
 

2.1 Ejerkommunernes risikoprofil forandrer sig konstant 

Ejerkommunernes risikoprofil monitoreres løbende af Østjyllands Brandvæsen. I den forgange 

dimensioneringsperiode er en ny letbane sat i drift, som forbinder Odder og Aarhus Kommuner i 

Østjyllands Brandvæsens dækningsområde. En ny hurtigfærge er indsat mellem Samsø og Aarhus 

Kommuner. En ny rute med vandflyver mellem Aarhus midtby og København er opstartet. Nye, 

klimavenlige el-busser er indsat i daglig drift. Udbredelsen af højhusbyggerier fortsætter omkring 

Aarhus Havn, bl.a. på Aarhus Ø, hvor mere end 4.000 borgere allerede nu har bosat sig. Det nye 

supersygehus AUH er blevet en by i byen med mere end 20.000 daglige besøgende i form af 

medarbejdere, patienter og pårørende. En helt ny by-oase i form af Salling Roof Top har set 

dagens lys, rundet 1 mio. gæster årligt og udbygges allerede igen. Af andre attraktive kulturtilbud 

kan nævnes udvidelsen af koncertarealet på Smukfest i Skanderborg og etableringen af helt nyt 

koncertareal i Aarhus ved Eskelunden. De mange infrastrukturelle forbedringer, et stærkt kultur- 

og erhvervsliv, en turistbranche, som genrejser sig oven på Covid-19, suppleres af en markant 

befolkningstilvækst i Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner på mere end 5.000 indbyggere om 

året. Med andre ord: Østjyllands Brandvæsen dækker et af de stærkeste vækstcentre i Danmark, 

hvilket stiller store krav til beredskabets kommende dimensionering. 

 

2.2 Uddybende om Aarhus Kommune 

Aarhus rummer storby, tung industri, masser af infrastruktur, havn, risikovirksomheder efter 

Seveso-direktivet, højhuse, indkøbscentre, idrætsanlæg, parkeringshuse, universitetshospital, 

udsatte boligområder, patriciervillaer, parcelhuskvarterer, sommerhusområder, landbrug og 

anden spredt bebyggelse i landområderne.  

 

Midtbyen i Aarhus er karakteriseret ved bydele med ældre karrébebyggelser, tæt etagebyggeri 

med uforudsigelig risiko for brandspredning, begrænset fremkommelighed, nyere højhuse, en 

række komplekse bygninger og stor koncentration af mennesker og værdier. Særligt de gamle 

karrébyggerier fra starten af det tyvende århundrede kan være en brandmæssig udfordring, da 

disse bygninger er kendetegnet ved, at de er bygget i en tid, hvor der ikke er brugt 

brandklassificerede materialer, der er ringe eller manglende brandsektionering og begrænsede 

adgangs- og flugtveje. Worst case-eksemplet fra Vanløse er allerede omtalt ovenfor.  

 

Side om side med de gamle karrébygninger vokser høje og mere komplekse byggerier op. Fælles 

træk for disse er, at de er bygget efter funktionsbaserede brandkrav, typisk med særlige  
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brandtekniske installationer som eksempelvis brandmandselevatorer og ventilationssystemer, der 

indsatsmæssigt kræver et godt lokalkendskab og flere udrykningsenheder.  

 

Midtbyen i Aarhus er kendetegnet ved en stor og støt stigende koncentration af mennesker, som 

bosætter sig i højden i takt med at byggerierne færdiggøres.  

 

Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over risikoobjekterne i Aarhus Kommune, 

men særligt beredskabsmæssigt fokus har selvfølgelig risikovirksomhederne, havnen, store 

forbrændingsanlæg med brandbart oplag, universitetshospitalet, el-busser, vandflyver, 

krydstogtskibe ved kaj, højhuse, parkeringshuse, batteriparker til energioplag, brint-

tankstationer, letbane og øvrige el-tog, stadion og nyetablerede koncertarealer med mulighed for 

stor personbelastning – også kaldet ”symbol-mål” i en terror-kontekst.  

 

I relation til klimahændelser er områderne ved Egå Engsø, Brabrand og Aarhus midtby særligt 

udsatte ved vandstandsstigninger.    

 

2.3 Uddybende om Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommune er kendetegnet ved fire større byområder i form af Skanderborg, Hørning, 

Galten og Ry samt et stort opland med tyndere befolkede landsbyområder, landbrug, meget store 

skovarealer og søer.  

 

I og ved de større byer findes industri, indkøbsmuligheder, etagebyggeri, uddannelses-

institutioner, skoler, dagtilbud, plejehjem og lav, tæt beboelse. I Skanderborg findes også 

sundhedshus, kommunens rådhus ”Fælleden” og andet etagebyggeri over tredje sals højde, som 

er kendetegnet ved, at en drejestige typisk er nødvendig for at kunne foretage personredning i 

højden.  

  

Af særlige risikoobjekter i Skanderborg er naturligvis publikumsmagneten Smukfest med meget 

stor personbelastning hvert år i august måned. En væsentlig del af motorvej E45 og rute 26 går 

igennem kommunen og søerne byder jævnligt på ulykker, der kræver indsats på vandet. I relation 

til klimahændelser er særligt området omkring Alken jævnligt udfordret på vandstands-stigning 

med tilhørende risiko for oversvømmelser. 
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2.4 Uddybende om Odder Kommune 

En stor del af befolkningen i Odder Kommune er koncentreret i Odder by. Odder er også 

kendetegnet ved industri, indkøbsmuligheder, etagebyggeri, uddannelsesinstitutioner, skoler, 

dagtilbud, plejehjem og lav, tæt beboelse.  

 

I Odder findes også etagebyggeri over tredje sals højde, hvorfor en drejestige i Odder Kommune 

er en nødvendighed for at kunne foretage personredning i højden. 

 

Foruden et stort opland med tyndere befolkede byområder, landbrug og skovarealer har Odder 

kommune ca. 70 km kyststrækning, som jævnligt kræver indsats med båd til håndtering af 

ulykker.  

 

I tilknytning til kysten ligger nogle af Danmarks mest attraktive sommerhusområder og en lille 

times sejlads fra Hou ligger Tunø, som også er en væsentlig del af Odder Kommune. Tunø er et 

særligt risikoobjekt pga. afstanden til fastlandet og begrænsede eller forsinkede muligheder for 

assistance. Det lokale befolkningstal ligger omkring 112 indbyggere, men det stiger markant i 

turistsæsonen.  

 

Østjyllands Brandvæsen opretholder et deltidsbaseret Ø-beredskab på Tunø, således at de lokale 

brandfolk kan foretage personredning (røgdykning og eftersøgning) samt foretage udvendig 

slukning. I den nuværende planperiode er beredskabet opgraderet med efteruddannelse af 

personalet, nyt brandkøretøj og ekstra pumpekapacitet.  

 

I relation til klimahændelser er Odder midtby et særligt fokusområde, der jævnligt er udfordret 

på vandstandsstigning med tilhørende risiko for oversvømmelser. 

 

2.5 Uddybende om Samsø Kommune 

På Samsø bor de 3.700 indbyggere fortrinsvist i øens 22 landsbyer. Den største by er Tranebjerg 

med ca. 800 indbyggere. Indbyggertallet på Samsø mangedobles dog over sommeren, da op mod 

300.000 turister besøger øen hvert år, hvor de benytter øens campingpladser, hoteller, 

vandrehjem, bed & breakfast eller de mere end 1.000 sommerhuse på øen. I lighed med de øvrige 

ejerkommuner findes også på Samsø industri, sundhedshus, indkøbsmuligheder, skole, dagtilbud, 

plejehjem og lav, tæt beboelse. Herudover findes et stort opland med landbrug, skovarealer og 

Labyrinten, som besøges af flere end 20.000 turister årligt.  
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Samsø Labyrinten er verdens største permanente labyrint, som består af 20 forskellige slags træer 

og buske. Labyrinten dækker et område på 60.000 m² med en samlet stilængde på 5,3 km.  

 

Samsø udgør i lighed med Tunø et særligt risikoobjekt pga. afstanden til fastlandet og dermed 

begrænsede assistancemuligheder. Beredskabet på Samsø skal være gearet til at håndtere 

hovedparten af alle hændelser selvstændigt. Køreafstanden fra nord til syd udløser behov for to 

brandstationer for at sikre en forsvarlig responstid og de mange kilometer kyststrækning medfører 

behov for at kunne indsætte både til håndtering af ulykker i havne og kystnære områder. 

 

2.6 Hvad presser Østjyllands Brandvæsen nu og i fremtiden? 

På den ultrakorte bane (2022) må vi konstatere, at særligt bemandingen på station Aarhus Nord 

i Lisbjerg kalder på opmærksomhed. Hele 234 gange i 2021 var brandberedskabet i enten Aarhus 

Midtby eller Aarhus Syd svækket, idet stationerne måtte afgive mandskab til udrykninger i Aarhus 

Nords dækningsområde. Det skyldes, at bemandingen på Aarhus Nord fortsat kun udgøres af 1 

holdleder og 3 brandfolk. En udrykning til brand i et almindeligt parcelhus kræver som minimum 

1 holdleder og 5 brandfolk. Derfor trækker udrykningerne i Nord meget ofte på hjælp fra City og 

Syd.  

 

Østjyllands Brandvæsen har i to omgange forsøgt at løfte bemandingen i Aarhus Nord inden for 

den eksisterende budgetramme. Hver døgnplads på en brandstation kræver skarpt regnet 4,8 

fuldtidsansatte. Ved Beredskabsdirektørens tiltrædelse den 1. maj 2019 var der 68 ansatte til 76 

stillinger. Derfor var Østjyllands Brandvæsen plaget af store mængder overarbejde. Pr. 1.1.20 

blev otte beredskabsassistenter ansat, så normeringen på de 76 kom på plads. Dette blev 

håndteret inden for den eksisterende økonomiske ramme ved omfordeling af lønmidler fra 

fratrådte afdelingschefer, fratrådte AC’ere, færre ledelseslag i Beredskabsafdelingen og 

anvendelse af midler fra lukningen af Station Lystrup. I oktober 2021 blev så yderligere otte 

beredskabsassistenter ansat i håb om, at vi kunne dække de sidste to pladser på følgekøretøjerne 

i Aarhus Nord. Igen blev dette forsøgt løst inden for den økonomiske ramme. Desværre måtte de 

seneste otte beredskabsassistenter anvendes til at ”dække huller” i vagtplanen pga. 

langtidssygemeldinger. Et permanent løft fra 16 til 18 døgnpladser kræver i alt 86 

beredskabsassistenter ansat. I dag har Østjyllands Brandvæsen 80 beredskabsassistenter og det 

er ikke muligt at optimere eller omfordele yderligere inden for den nuværende økonomiske 

ramme.  
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Ligeledes på den ultrakorte bane, så er flere afdelinger i brandvæsenet så pressede på 

personaleressourcer, at et positivt arbejdsmiljø kun vanskeligt kan opretholdes. MED-udvalget 

påpeger, at det særligt er Sekretariatet, IT-afdelingen, Vagtcentralen og det forebyggende 

område, hvor produktion og produktionsevne er i ubalance. Der mangler her og nu økonomi til at 

ansætte 1 administrativ medarbejder i Sekretariatet, 1 IT-specialist, 1 vagtcentralmedarbejder 

og 1 brandforebygger til brandsyn og sagsbehandling. 

 

Endelig på den ultrakorte bane, så har krigen i Ukraine afdækket Østjyllands Brandvæsens 

meget begrænsede mulighed for at håndtere en større indkvarterings- og forplejningsopgave. Det 

politisk fastsatte serviceniveau tilsiger, at Østjyllands Brandvæsen skal kunne indkvartere og 

forpleje 100 personer inden for en time, hvilket kun er muligt i dag på luftmadrasser og i soveposer 

– enten på brandskolen i Skejby eller på en brandstation. Derudover er der kortlagt en række 

idrætshaller, som kan omdannes til pårørende- og evakueringscentre til i alt 3.800 personer. Men 

der findes ikke noget lager af feltsenge, dyner, lagner, toiletartikler, håndklæder m.v. Alt skal 

anskaffes og bygges op fra bunden og ifm. Ukraine-krigen er det vurderet, at det vil koste ca. 5-

600.000 pr. 100 personer, der skal kunne indkvarteres i nogle dage i idrætshaller, inden de kan 

flyttes ud i mere permanente boliger.  

 

På den korte bane – dvs. i denne planperiode fra 2022 til 2026 - forøges kompleksiteten med 

flere spektakulære højhusbyggerier, hvor containerstore batteriparker til oplag af klimavenlig 

energi bliver en del af bygningernes elforsyning. Under højhusene ses allerede nu parkerings-

kældre, som udstyres med fuldautomatiske parkeringsrobotter for optimal pladsudnyttelse. I 

parkeringsrobotterne skal der naturligvis kunne oplades el-biler forsvarligt, og generelt vil 

mulighederne for opladning af el- og hybridbiler blive markant udbygget i de fire ejerkommuner. 

Alene i Aarhus Kommune forventer man 40 % flere el-biler inden 2030. Østjyllands Brandvæsen 

har netop fået midler til etablering af et brandslukningskoncept til el- og hybridbiler, men det kan 

kun bemandes i de tilfælde, hvor brandfolkene ikke er kørt på andre opgaver.  

 

Også jernbanenettet undergår store forandringer med elektrificering, som udbygges både på langs 

(fra Skanderborg mod Randers) og tværs (ny bane mellem Aarhus og Silkeborg) af Østjyllands 

Brandvæsens dækningsområde. I det grønne spor vil også flere tankanlæg til brint-biler udbygges.  
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Af øvrig infrastruktur vil motorvej E45 og hovedvej A26 udvides sammen med etableringen af en 

tredje ringvej syd om Aarhus fra Beder til Bering.  

 

I denne planperiode bliver også Projekt Kongelunden med nyt stadion indviet. Og bosætningen 

fortsætter i fuld fart. Alene Skanderborg Kommunes anlægsbudget til syv nye daginstitutioner, to 

nye skoler og plejecentre m.v. runder 1,1 mia. i denne periode. 

 

På den lange bane fra 2027-2031 indvies Marselistunnelen, som bliver en 1,9 km. lang tunnel 

under Marselis Boulevard i Aarhus. Tunnelen kommer til at løbe mellem Åhavevej og Aarhus Havn. 

Den bygger således videre på den gennemførte udvidelse af Åhavevej fra 2013. Tunnelen vil skabe 

en direkte adgangsvej mellem motorvejsnettet (E45) og Aarhus Havn. Projektet har til hensigt at 

understøtte en effektiv transport til Danmarks største erhvervshavn, hvilket kan bidrage til øget 

regional vækst og beskæftigelse i og omkring Aarhus. Etablering af Marselistunnelen vil også 

muliggøre byudvikling på det frigjorte areal omkring den nuværende Marselis Boulevard og 

derigennem understøtte, at Aarhus Kommune kan skabe plads til flere boligtilbud og aktiviteter 

mv. for byens borgere. Østjyllands Brandvæsen har ikke mulighed for at etablere et 

indsatskoncept eller et tunnelberedskab inden for den nuværende økonomiske ramme. 

 

Foruden Marselistunnelens etablering, som er vedtaget, så vil der også ske afklaring af planerne 

for udvidelsen af Aarhus Havn. Her bliver der tale om en udvidelse, som efter politisk godkendelse, 

kommer til at pågå de næste mange årtier, men da vedtagelsen udestår, bliver havneudvidelsen 

ikke inddraget i denne analyse af brandvæsenets udviklingsbehov. Østjyllands Brandvæsen er i 

tæt dialog med ejerkommunernes byudviklings- og planafdelinger for løbende at kunne tilpasse 

beredskabets forebyggende og operative kapacitet til kommunernes udviklingshastighed. Men det 

er et faktum, at brandvæsenet ikke længere kan følge med kommunernes udvikling, hvilket 

uddybes yderligere nedenfor og i kapitel 3. 

 

2.7 Det opdaterede nationale risikobillede 

Beredskabsstyrelsen har i marts 2022 udgivet den tredje udgave af Nationalt Risikobillede. Heraf 

fremgår en opfordring til alle ministerier, styrelser, regioner, kommuner og beredskaber i 

Danmark om at vurdere indsatsmulighederne for håndtering af i alt 14 hændelsestyper.  
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Hændelsestyperne i det Nationale Risikobillede omfatter hedebølger og tørke, storme og orkaner, 

oversvømmelser fra havet, ekstremregn, højvirulente sygdomme, husdyrsygdomme, vand- og 

fødevarebårne sygdomme, nukleare ulykker, ulykker med kemiske stoffer, maritime ulykker, 

transportulykker, cyberhændelser, terrorhændelser og rumhændelser. 

 

I forlængelse af krigen i Ukraine er der ydermere fra Beredskabsstyrelsen udsendt melding til alle 

landets kommuner om at ”støve” beredskabsplaner af samt validere deres indhold.  

 

Fra et krisestyringsperspektiv er ejerkommunerne og Østjyllands Brandvæsen rigtig godt rustet 

til at håndtere konsekvenserne af alle 14 hændelsestyper.  

 

Det skyldes, at ejerkommunerne i løbet af 2020 har vedtaget Politik for Fortsat Drift, som 

rammesætter kommunernes arbejde med krisestyring, krisekommunikation og fortsat drift. I 

kølvandet på Politik for Fortsat Drift har Østjyllands Brandvæsen sammen med Beredskabsgrup-

perne i kommunerne udviklet og implementeret Plan for Fortsat Drift (Beredskabsplanen jf. 

Beredskabslovens § 25) og Sundhedsberedskabsplanen (jf. Sundhedslovens §210). Plan for 

Fortsat Drift er netop en generisk plan for krisestyring, som hurtigt kan forene mandat, økonomi, 

ressourcepersoner og kommunikation uanset hvilken hændelsestype eller hvilket scenarie, der 

måtte ramme kommunerne. Østjyllands Brandvæsen har i 2021 og 2022 gennemført træning i 

krisestyring for flere end 1.000 kommunale direktører, forvaltningschefer, afdelingschefer, ledere 

og nøglepersoner i de fire ejerkommuner. Det er således vurderingen, at der eksisterer et meget 

højt niveau af beredskabsparathed i alle fire ejerkommuner. 

 

Langt mindre positivt ser det imidlertid ud, når man kigger på Østjyllands Brandvæsens 

muligheder for at varetage det sektoransvar som kommunalt redningsberedskab, der er pålagt 

selskabet. Østjyllands Brandvæsen har sektoransvar for håndtering af de akutte opgaver, som 

følgende hændelsestyper kan medføre:  

• Hedebølge og tørke, der kan medføre store og langvarige mark- og naturbrande, hvilket 

fandt sted i 2018. 

• Storme, orkaner, oversvømmelser fra havet og ekstremregn, der kan medføre større 

oversvømmelser med behov for evakuering, indkvartering, forplejning, opstilling af  

mobile dæmninger eller større pumpeopgaver, hvilket har fundet sted ved Alken Enge, 

Egaa Engsø, Brabrandsøen, Odder Midtby, Hou Havn m.fl. 
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• Ulykker med kemiske stoffer – f.eks. ved en storbrand på Oliehavnen i Aarhus eller som vi 

så det i 2019 ved brand i kemikalier ombord på et skib i Aarhusbugten. Der kan også være 

tale om giftudslip fra industri, hvor udbredelsen af kemikalierne el. giftige dampe udløser 

behov for evakuering, indkvartering og forplejning m.v. 

• Transportulykker, som vi jævnligt møder på f.eks. E45, men som kommer til at kræve 

særligt indsatsmateriel og specialuddannelse, når ulykkerne pludselig finder sted i midten 

af Marselistunnelen, hvor fremkommeligheden kan være særdeles vanskelig i tilfælde af 

ulykker. 

• Optøjer/uroligheder, som Sverige oplevede det i påsken 2022 eller terrorhandlinger, der 

kan medføre behov for indsættelse af redningsmandskab i et usikkert miljø sammen med 

politiet med henblik på slukning af bilbrande, frigørelse af fastklemte i bygninger med fare 

for sammenstyrtning eller under en lastbil, der kører ned igennem en fyldt gågade. 

 

I de ovenstående hændelsestyper vil Østjyllands Brandvæsen kun i stærkt begrænset omfang 

eller slet ikke kunne løfte de omfattende, akutte opgaver, som de forventes løst af et beredskab, 

der dækker landets andenstørste by med tilhørende stort og vigtigt opland. Det skyldes bl.a. 

nedenstående forhold: 

 

• Østjyllands Brandvæsen har i dag begrænset tankvognskapacitet, som kun vanskeligt kan 

fjernes fra de bymiljøer, de primært er tiltænkt at være i beredskab til. Samtidig har vi i 

dag ikke materiel til at foretage ansugning fra åben vandforsyning. Det betyder, at der er 

risiko for, at vi må bruge uoverskuelige mængder drikkevand fra vandværkernes 

ledningsnet for at kunne håndtere omfattende naturbrande. Endelig råder vi ikke over et  

droneberedskab, som kan sikre livestreaming af brandens geografiske udbredelse til brug 

for indsatsledelsen. En teknik, der var særdeles vigtig ved branden hos HMF i Galten i 

oktober 2021 (se forsidebillede). 

 

• Østjyllands Brandvæsen råder i dag ikke over mobildæmninger, der kan udlægges til 

beskyttelse af kritisk infrastruktur som f.eks. rensningsanlæg, transformatorstationer, 

pumpestationer m.v. Ved oversvømmelser stilles i dag kun sandsække til rådighed, som 

den enkelte grundejerforening kan hente på nærmeste brandstation og selv fylde med 

sand til udlægning. I tilfælde af store oversvømmelser, der truer kritisk infrastruktur, vil vi 

være nødsaget til at rekvirere det statslige overbygningsberedskab fra Beredskabs- 
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styrelsen i Herning. Dette vil dog alene kunne ske under forudsætning af, at deres materiel 

ikke er indsat andre steder i Region Midtjylland. 

 

• Østjyllands Brandvæsen råder kun over et nedslidt kemikalieberedskab, som udskiftes i 

løbet af 2022/2023. Efter opgraderingen af beredskabet omfatter dette fortsat kun 

indsatsmuligheder for et meget begrænset antal brandfolk i et giftigt miljø i kort tid.  

 

• Udfordringerne med den manglende kapacitet til evakuering, indkvartering og forplejning 

er omtalt tidligere ovenfor. 

 

• Østjyllands Brandvæsen har behov for at opbygge materiel og gennemføre uddannelse af 

og øvelser for det brandmandskab, som skal kunne indsættes ved ulykker i den kommende 

Marselistunnel. Et sådant beredskab findes ikke i dag. Ydermere skal beredskabet kunne 

indsættes både fra ”Havnesiden” og fra Åhavevej. Det vil kræve en opgradering af antallet 

af brandfolk og justering af brandfolkenes placering i byen. 

 

• Østjyllands Brandvæsen har i dag ikke udstyr eller uddannet mandskab, der kan indsættes 

ved uroligheder/terrorhændelser sammen med politistyrker i et usikkert indsatsmiljø, 

f.eks. ved hændelser, hvor der pågår skydning eller hvor en eller flere gerningsmænd 

endnu ikke er uskadeliggjort. Alle brandfolk i Østjyllands Brandvæsen er på vores eget 

initiativ uddannet til håndtering af hændelser med massetilskadekomst, men det er under 

forudsætning af, at politiet har nedkæmpet alle gerningsmænd. I Hovedstaden og i en lang 

række andre lande har brandvæsenet specialuddannede brandfolk, som kan indsættes 

bagved politistyrkerne og dels hjælpe med livreddende behandling og evakuering af 

tilskadekomne eller som kan indsættes under politibeskyttelse til frigørelse af fastklemte 

personer under sammenstyrtede bygninger eller køretøjer. 

 

2.8 Det biologiske trusselsbillede 

Til brug for denne udviklingsplan er foruden Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede også 

gennemgået en række andre baggrundsmaterialer for at give Bestyrelsen et overblik over de risici 

og trusler, som Østjyllands Brandvæsen skal geares til at håndtere de kommende år.  

 

 



  

26 

 

 

 

 

Center for Biosikring og Bioberedskab udgav i 2020 ”Det biologiske trusselsbillede”, som 

omhandler militariseringen af bioteknologi samt mulighederne for bioterrorisme og biokriminalitet. 

Heraf fremgår det, at stormagter i disse år forsker i de militære anvendelsesmuligheder af 

bioteknologi. Covid-19 pandemien demonstrerede, hvor sårbar menneskeheden er i forhold til 

infektionssygdomme. Denne trussel vil også være der, hvis ondsindede personer skulle slippe en 

smitsom infektionssygdom løs. Enkeltpersoner, som er tilhængere af Islamisk Stat har flere gange 

forsøgt at gennemføre bio-terrorangreb i de senere år, men er ikke lykkedes hermed, oplyser 

Center for Biosikring og Bioberedskab. 

 

I tilfælde af angreb eller ulykker med biologisk materiale kan Østjyllands Brandvæsen bliver indsat 

med vores CBRN-beredskab, som står for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab. 

Vores indsatsmuligheder er stærkt begrænsede, men vi har allerede nu flere gange årligt 

udrykninger til automatiske brandalarmer på Aarhus Universitet, som har sikrede laboratorier og 

dyrehold med forsøgsdyr, der kræver særlig indsatstaktik, hvis der opstår brand. Eksempelvis må 

ingen dyr undslippe i live fra sådan en hændelse. Østjyllands Brandvæsens CBRN-beredskab 

opgraderes i 2022/2023. 

 

2.9 Cybertruslen 

Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste advarer i deres trussels-

vurdering fra 2021 om, at truslen fra cyberkriminalitet er meget høj. Alle danske myndigheder, 

virksomheder og borgere er udsat for en vedvarende og aktiv trussel fra cyber-kriminelle. 

Ligeledes er truslen for cyber-spionage vurderet til at være meget høj. Center for Cybersikker-

hed vurderer, at fremmede stater kan og vil forsøge at stjæle værdifuld information fra Danmark. 

Østjyllands Brandvæsen er særlig sårbar over for cyber-angreb på vores datacentre, som drifter 

vores servermiljø til Vagtcentralen. Et angreb på brandvæsenets netværk kan i værste fald 

medføre, at vi ikke vil kunne modtage alarmer fra 112 eller fra automatiske brandalar-

meringsanlæg, og at vi ikke vil kunne udsende brandkøretøjer på udrykningsopgaver. 

 

Østjyllands Brandvæsens radiokommunikation sker udelukkende på SINE Sikkerhedsnettet i 

Danmark, som er et statsligt drevet og lukket net forbeholdt myndighedernes radiokommuni-

kation. Staten sender SINE-nettet i udbud om kort tid. Hvis SINE-nettet er nede pga. cyber-

angreb ophører al radiokommunikation mellem myndighederne i Danmark uden varsel. 

Østjyllands Brandvæsen er særligt sårbar i forhold til de få IT-medarbejdere, som vi har økonomi 
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til at ansætte. IT-afdelingen består i dag af to netværksspecialister og en tekniker på halvtid i 

flexjob.  

 

2.10 Terrortruslen 

Center for Terroranalyse under Politiets Efterretningstjeneste vurderer i den seneste trussels-

vurdering fra 29. marts 2022, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig, hvilket er det 

næsthøjeste niveau.  

 

Med alvorlig menes, at der er en erkendt trussel med kapacitet, hensigt og planlægning. Det mest 

sandsynlige højreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb udført af en soloterrorist 

eller en mindre gruppe. Det mest sandsynlige våben ved et terrorangreb i Danmark er stikvåben, 

lette skydevåben som jagtrifler, haglgevær og pistoler. Andre mulige våben inkluderer 

ildspåsættelse, hjemmelavede bomber og køretøjer. 

 

Terrorhændelser er selvfølgelig Politiets ansvar. Men Østjyllands Brandvæsen vil blive tilkaldt til 

redningsopgaver med fastklemte, beskadigede bygninger eller på melding om brand og CBRN-

relateret indhold. Ligeledes vil Østjyllands Brandvæsen blive tilkaldt med båd til indsatser på 

vand/havne/søer eller øer i slukningsområdet, som man så det på Utoya. Østjylland indeholder 

både symbolmål, som rummer mange mennesker, der kan rammes på én gang og farlig industri, 

som kan medføre meget alvorlige konsekvenser for en stor bydel, hvis de udsættes for 

eksplosiver. Østjyllands Brandvæsen har ikke udstyr, uddannelser eller øvelser der muliggør 

assistance til en politimæssig indsats ved uroligheder eller ved en terrorhændelse. Brandbilerne 

bliver holdende på sikker afstand af hændelsen, indtil politiet kan garantere for brandfolkenes 

sikkerhed. Det kan få fatale konsekvenser for rigtig mange tilskadekomne, som man eksempelvis 

så det ved terrorangrebet på Ariana Grande koncerten i Manchester tilbage i 2017. Her ankom 

brandvæsenet først 2 timer efter bombesprængningen. 

 

2.11 Strukturel udfordring #1: Akut manglende personaleressourcer 

Østjyllands Brandvæsen arbejder med tre grundlæggende strukturelle, organisatoriske udfor-

dringer, som skal løses i den nærmeste fremtid. Det drejer sig om akut, manglende 

personaleressourcer, behov for generationsskifte i fuldtidsstyrken og generelt i organisationen 

samt rekrutteringsudfordringer i deltidsstyrken. 
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Østjyllands Brandvæsen har igennem en lang periode før 2019 foretaget en række 

effektiviseringer, som har medført, at en del årsværk er blevet nedlagt. Dette gælder særligt i 

Sekretariatet, hvor to hele årsværk er sparet væk. I IT-afdelingen er stillingen som IT-chef netop 

nedlagt med ønske om at ansætte endnu en specialist i stedet. Den nuværende økonomiske 

situation i Østjyllands Brandvæsen tillader desværre bare ikke, at en stilling slås op. I 

Vagtcentralen er behovet for teknisk-administrativ support vokset markant de senere år som en 

naturlig følge af den professionalisering, som flytningen af Vagtcentralen fra Ny Munkegade til 

Bautavej har afstedkommet. Endelig er mulighederne for at gennemføre samtlige, lovpligtige 

brandsyn blevet markant forringet som følge af lovændringer, der medfører et kraftigt forøget 

tidsforbrug på de enkelte brandsyn. Alt i alt mangler der akut økonomi til fire stillinger i Østjyllands 

Brandvæsens Sekretariat, IT-afdeling, Vagtcentral og brandforebyggelse. 

 

2.12 Strukturel udfordring #2: Stort generationsskifte på vej 

I dag er gennemsnitsalderen 48 år i Østjyllands Brandvæsens Beredskabsafdeling fordelt på 16 

viceberedskabsmestre (VBM) og 64 beredskabsassistenter. Et stort antal beredskabsassistenter  

- knap 25 - når efterlønsalderen inden for de kommende syv år. Da beredskabsassistenternes 

faglighed må tillæres ved sidemandsoplæring, så er det afgørende vigtigt, at der snarest 

igangsættes en rekrutteringsindsats til stillinger i fuldtidsstyrken. Desværre er der pt. ikke 

økonomi til at ansætte beredskabsassistenter i stillinger før nuværende ansatte stopper. Det gør 

sidemandsoplæring vanskeligt. 

 

I forbindelse med generationsskiftet i fuldtidsstyrken skal vi sikre, at vi bliver en attraktiv 

arbejdsplads for de befolkningsgrupper, som næsten ikke er repræsenteret i brandvæsenet i dag. 

Vi har alt for få kvinder ansat. Vi har alt for få mennesker ansat med en anden etnisk oprindelse 

end dansk. Vi har alt for få mennesker ansat i flexjob. Lige nu snyder vi ganske enkelt os selv for 

den råstyrke, synergi og gevinst, der tilflyder mangfoldige arbejdspladser. Mangfoldighed i 

organisationen har ledelsens fulde opmærksomhed, ligesom mangfoldighed er et erklæret 

strategisk mål i Østjyllands Brandvæsen. 

 

2.13 Strukturel udfordring #3: Alvorlig rekrutteringsudfordring på deltidsstationer 

Det er alment anerkendt, at de danske brandvæsener rigtig mange steder har særdeles vanskeligt 

ved at tiltrække og fastholde deltidsbrandfolk. I Østjyllands Brandvæsen er ansvaret for 

rekruttering placeret hos Tre-enigheden på hver brandstation, som er selvledende.  
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Tre-enighederne udgøres af en stationskoordinator, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljø-

repræsentant. De tre kan træffe beslutninger, når de er enige. Deraf navnet ”Tre-enigheden”.  

 

Tre-enigheden har driftsansvaret for deres egen brandstation, og de er alle valgt af deres kolleger 

på stationen. Det giver enormt stort ejerskab på hver enkelt station og frigør lederressourcer til 

andre opgaver.  

 

Rekruttering af personale til deltidsstationer vanskeliggøres af, at rigtig mange mennesker enten 

ikke bor eller arbejder i nærheden af brandstationen. De skal kunne være fremme på stationen, 

iklæde sig branddragt og rykke ud inden for fem minutter.  

 

I det tidsrum, hvor folk er hjemme – typisk mellem kl. 18-06 – har vi mange brandfolk til rådighed, 

men mellem 06-18 er de på arbejde langt fra brandstationen, og det kan mange steder være 

kritisk for opretholdelsen af beredskabet. Samtidig er der også et stort tidsforbrug forbundet med 

brandfolkenes grund- og funktionsuddannelse, ligesom vedligeholdelsesuddannelse og øvelser 

lægger beslag på mange aftener og weekender for deltidsansatte brandfolk. 

 

Enkelte brandstationer nærmer sig allerede nu en smertegrænse for, hvor mange øvelsesaftener 

og udrykninger de kan gabe over i forhold til den belastning, som deres fravær fra 

hovedbeskæftigelsen og familien medfører, når de kører til brand eller tager på uddannelse. 

 

I de kommende år skal der arbejdes intensivt på deltidsstationerne for at fastholde nuværende 

og tiltrække nye brandfolk. Der kan på sigt ske ændringer i beredskabsformen, så eksempelvis 

en centralt placeret deltidsstation omdannes til en døgnbemandet brandstation med fastansatte, 

der så kan køre assistance til de øvrige stationer, hvor det kan knibe med bemandingen. 

 

2.14 Østjyllands Brandvæsens økonomiske udfordringer 

Østjyllands Brandvæsens økonomiske struktur er uhensigtsmæssigt opbygget i dag. Brand-

væsenet modtager betaling fra ejerkommunerne for at løse de forebyggende, afhjælpende og 

koordinerende opgaver, som er overdraget til selskabet jf. vedtægterne. Endvidere tjenes penge 

på sideordnede aktiviteter, som udføres for ejerkommunerne. Betalingen til brandvæsenet er 

baseret på budgettallene for 2015, der ligger til grund for en fordelingsnøgle af driftsudgifterne. 

Betalingen til brandvæsenet P/L-reguleres én gang årligt. 
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Pr. 1. januar 2023 træder en ny driftsfordelingsnøgle i kraft, som medfører, at Aarhus, 

Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner fremover betaler henholdsvis 78 %, 14 %, 4 % og 4 

% af driftsomkostningerne. Dog fastholdes Aarhus Kommunes numeriske bidrag på 2020-niveau 

(+ P/L-fremskrivning), så længe det politisk fastsatte serviceniveau forbliver uændret. Det 

medfører, at Østjyllands Brandvæsens driftsbudget reduceres med kr. 1,7 mio. med virkning fra 

1. januar 2023. Besparelserne var realistiske på tidspunktet for driftsfordelingsnøglens 

vedtagelse, men i slutningen af 2020 og 2021 er en række indtægter fra brandvæsenets 

sideordnede aktiviteter, som udføres for ejerkommunerne, ophørt. Det medfører en økonomisk 

ubalance i brandvæsnets økonomi. 

 

Når brandvæsenets økonomiske struktur er uhensigtsmæssig opbygget, så skyldes det, at 

brandvæsenet er afhængigt af indtægter fra de sideordnede aktiviteter for at kunne opretholde 

de myndigheds- og beredskabsmæssige opgaver, som er overdraget til selskabet. Med andre ord, 

så kan bortfald af indtægter fra sideordnede aktiviteter gøre det umuligt at opretholde de 

beredskabsmæssige funktioner, som brandvæsenet er politisk forpligtet til. 

 

Som et eksempel kan nævnes gebyrer fra blinde alarmer (udrykning til alarmer udløst af 

madlavning eller støv fra håndværkere) fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Østjyllands 

Brandvæsen er jf. Plan for Østjyllands Brandvæsen (dimensioneringsplanen) forpligtet til at 

arbejde for en reduktion i antallet af blinde alarmer, men hvis alarmerne reduceres i antal, så 

mister brandvæsenet indtægter. Østjyllands Brandvæsen har således intet incitament til at 

reducere i antallet af blinde alarmer. I dag udgør indtægterne fra de blinde alarmer godt kr. 7 

mio. årligt.  

 

Det er Beredskabsdirektørens anbefaling, at Østjyllands Brandvæsens økonomiske struktur 

snarest ændres, således at ejerkommunerne ved årets start betaler det beløb, som de 

myndigheds- og beredskabsmæssige opgaver rent faktisk koster. Har brandvæsenet derudover 

overskud fra sideordnede aktiviteter, så kan disse midler tilbagebetales til ejerkommunerne ved 

årets udgang eller bidrage til reduktion i det efterfølgende års ”kontingent”. 

 

Konkret har en nedgang i indtægterne fra sideordnede aktiviteter medført, at Østjyllands 

Brandvæsens budget for overslagsårene ikke hænger sammen. Bl.a. er dækningsbidraget fra 

aftalen med Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg vedr. montering af 
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Phoniro-dørlåse hos sårbare borgere reduceret med kr. 1 mio. årligt fra 1.1.2021, for at opgaverne 

kunne bevares i brandvæsenet. 

 

Ydermere har der fra 1.1.21 været en nedgang i indtægten fra aftalerne med ejerkommunernes 

ældre-, social- og bygningsafdelinger, hvor Østjyllands Brandvæsen tidligere har udført udvidede 

brandgennemgange af kommunale bygninger. I takt med at bygningsmassen er gennemgået har 

kommunerne ønsket at tilpasse deres timeforbrug hos Østjyllands Brandvæsen. Dette har medført 

en indtægtsnedgang på ca. kr. 0,5-1 mio. årligt. 

 

Som følge af den lovpligtige tilpasning af opkrævningen fra udrykninger til blinde alarmer udløst 

af brandtryk samt den lovpligtige tilpasning af gebyret på blinde alarmer til det faktiske 

omkostningsniveau, ses også en nedgang i indtægten fra ABA-alarmer i størrelsesordenen kr. 0,5 

mio. fra 1.1.2022. 

 

Som en naturlig følge af indtægtsnedgangen anført ovenfor, så burde en del af udgifterne have 

været reduceret tilsvarende i form af personalereduktioner. Beredskabsdirektøren har imidlertid 

ikke eksekveret på dette, da montørerne på Phoniro-låsene løser en lang række drifts- og 

vedligeholdelsesopgaver på Østjyllands Brandvæsens bygninger ud over deres opgaver med 

dørlåsene. Bl.a. er det montørerne i Driftsafdelingen, som har istandsat store dele af 

garageanlægget og opholdsfaciliteterne i Frivilligenhedens nye lokaler på Bautavej.  

 

Montørerne indgår også i den løbende indvendige bygningsvedligeholdelse på alle brandstationer 

i Østjyllands Brandvæsen. Til trods for indtægtsnedgangen har Beredskabsdirektøren valgt at 

fastholde alle medarbejdere i Driftsafdelingen for at bevare den stærke synergi afdelingerne 

imellem og for at sikre uafhængighed af eksterne håndværkere i en periode med en overophedet 

byggebranche og stor mangel på håndværkere. 

 

Som en naturlig følge af indtægtsnedgangen fra de udvidede brandgennemgange i ejerkommu-

nerne, så burde også antallet af beredskabsinspektører, som udfører disse og øvrige brandsyn, 

være tilsvarende reduceret. Beredskabsdirektøren har ikke eksekveret på sådanne 

personalereduktioner, da lovgrundlaget for brandsyn har ændret sig markant fra 1.1.22.  
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Lovændringerne på brandsynsområdet medfører risiko for et forhøjet timeforbrug på det enkelte 

brandsyn. Det betyder, at Østjyllands Brandvæsen for at overholde det politisk fastsatte 

serviceniveau om at udføre 100 % af de lovpligtige brandsyn, ikke kan undvære 

beredskabsinspektører til at udføre dette vigtige, forebyggende arbejde. Konkret er det 

vurderingen, at der lige nu mangler ét helt årsværk alene for at komme i mål med brandsynene i 

2022. 

 

Allerede fra 2023 mangler Østjyllands Brandvæsen kr. 1,2 mio. for at få driftsbudgettet til at 

hænge sammen. Derudover ses også en markant stigning i udgifterne til brændstof på 63 % i 

2022 og til vedligehold af køretøjer pga. voldsomme prisstigninger i markedet. Konkret er 

Østjyllands Brandvæsen køretøjspulje underfinansieret med ca. 0,6 mio. årligt. 

  

2.15 Klimaudfordringen og brandvæsenets kulsorte værdikæde 

Østjyllands Brandvæsens værdikæde er kulsort. Værdikæden er de aktiviteter, som gør os i stand 

til at redde menneskeliv, slukke brand, beskytte værdier m.v. Værdikæden er kortlagt og tager 

for fuldtidsstyrkens vedkommende sit udgangspunkt på vores brandstationer, hvor brandfolkene 

arbejder i ventetiden på udrykningerne. Arbejdet foregår i nedslidte og klima-uvenlige bygninger. 

Når alarmen lyder, kører vi i tonstunge dieselslugende køretøjer ud til skadestedet. Her hælder vi 

drikkevand på, når det brænder… eller endnu værre… anvender skum (dog uden flour) til 

slukningen.  

 

Når vi kører hjem igen, så efterlader vi det kulsorte slukningsvand på skadestedet. Og når vi er 

hjemme, tager vi hul på øvelser og uddannelse på en fuldstændig nedslidt brandskole, som på 

alle tænkelige parametre gør brandvæsenets til den helt store klima-synder.  

 

Med massive investeringer er bygningsmassen i brandvæsenet under opdatering. Der er etableret 

nyistandsat hovedlokalitet til Administration, Vagtcentral, Indsatsleder Nord, Frivilligenhed, 

Uddannelsesafdeling og Driftsafdeling. Fra 2024 suppleres hovedlokaliteten med en helt ny og 

klimavenlig brandskole. 

 

Der er i oktober 2021 etableret en helt ny brandstation i Lisbjerg, som dækker hele den nordlige 

del af Aarhus Kommune. Fra januar 2024 står en tilsvarende station klar i Højbjerg til dækning af 

den sydlige del af Aarhus Kommune samt med kapacitetsopbygning til Odder og Skanderborg. 
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Stationen i City er til gengæld nedslidt. Den er utæt og på alle måder utidssvarende. Den er 

ydermere klemt inde mellem to folkeskoler med cyklende skolebørn i et af byens mest 

trafikbelastede kvarterer og den er for lille til de aktiviteter, der skal udføres fra stationen i 

fremtiden. 

 

På Aarhus Havn ligger samtidig vores ubemandede brandstation. Den rummer alt vores materiel 

til havneberedskabet, men skal rømmes inden for få år, da den nuværende bygning ligger i vejen 

for den kommende Marselistunnel. 

 

Der er derfor brug for at opføre en ny station til erstatning for Station City i Ny Munkegade. 

Stationen bør placeres på Sydhavnen, hvor vi kan samtænke midtbyens brandberedskab, 

havneberedskabet, dykkerberedskabet, båd-beredskabet, brand-om-bord-på-skibe-til-søs-

beredskabet med den ene del af Marselistunnel-beredskabet på én og samme matrikel. Det vil 

frigøre den ikoniske brandstation i Ny Munkegade til andre formål for Aarhus Kommune eller til 

eksterne udviklere. 

 

Samtidig med flytningen af midtbyens beredskab fra Ny Munkegade til Sydhavnen bliver der 

behov for at etablere en bedre beredskabsdækning af Aarhus Vest. Her vil etablering af den fjerde 

fuldtids brandstation i ombyggede rammer på Bautavej give den optimale og fremtidssikrede 

dækning af Aarhus Kommune. 

 

Stationerne i Ry, Galten (Falck), Odder og Skanderborg er bygningsmæssigt velfungerende. 

Hørning stationen er placeret i en lejet ramme som på sigt kræver opgradering. 

 

Men opgradering af bygningsmassen kan ikke stå alene i arbejdet med den grønne omstilling af 

beredskabet. Udskiftning af dieselkøretøjer til hybrid-brandbiler er en dyr, men absolut nødvendig 

investering.  

 

Etablering af et beredskab, som kan opsamle beskidt slukningsvand bliver nødvendigt. Etablering 

af en slangegruppe, så vi kan suge vand fra åben vandforsyning (søer m.v.) bliver obligatorisk til 

alle storbrande, så beredskabet ikke unødigt anvender drikkevand fra vandværkernes 

forsyningsnet. Vi kommer de næste mange år til at arbejde intensivt med at skabe et klimavenligt 

beredskab.   
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3. Østjyllands Brandvæsens nuværende kapacitetsudfordringer 
 

3.1 Manglende operativ kapacitet 

Østjyllands Brandvæsens forebyggende, afhjælpende og koordinerende opgaver er beskrevet i 

Plan for Østjyllands Brandvæsen 2022-2026. Af planen fremgår det, at Østjyllands Brand-

væsen i dag kan levere et forsvarligt beredskab, som er dimensioneret efter ejerkommunernes 

nuværende risikoprofil (2021). Det fremgår også af planen, at kommunernes risikoprofil er 

dynamisk og det forudsættes i lovgrundlaget bag dimensioneringsplanen, at beredskabet løbende 

skal tilpasses risikoprofilen. Den nuværende dimensionering vil ikke forsvarligt kunne videreføres 

efter 2026, hvorfor denne udviklingsplan skal betragtes som et forsøg på at udvise rettidig omhu. 

 

Østjyllands Brandvæsens afhjælpende opgaver løses med brandvæsenets operative kapaciteter.  

 

Østjyllands Brandvæsen vurderer her medio 2022, at man i den nuværende og den kommende 

dimensioneringsperiode frem til 2029 har tilstrækkelig operativ kapacitet i Samsø og Odder 

Kommuner. En Kattegatbro vil selvsagt påkræve fornyet operativ analyse af kapaciteterne i de to 

kommuner, men den er næppe realiseret inden for de kommende 10-15 år. 

 

Østjyllands Brandvæsen vurderer, at den operative kapacitet i Skanderborg Kommune i denne og 

den kommende planperiode frem mod 2029 bør følges meget tæt, idet antallet af udrykninger 

dels presser den nuværende deltidsstation i Skanderborg og fordi antallet af udrykninger i 

dagtimerne, hvor mere end én brandstation må aktiveres pga. mandskabsmangel, allerede nu er 

stigende. Samtidig indeholder station Skanderborg mange brand- og redningsspecialer 

(drejestige, båd, redningsvogn, højderedning), hvilket forudsætter rigtig mange timers 

grunduddannelse og vedligeholdelsesuddannelse hen over året. Stationen i Skanderborg kunne 

på sigt være et bud på den centralt placerede deltidsstation, som omdannes til en 

fuldtidsbemandet døgnstation, der så kan levere assistance til Galten, Ry, Hørning og Odder, i de 

situationer, hvor deltidsbemandingen på de stationer, kommer under yderligere pres. Hvis en 

sådan løsning kommer på tale, vil de nuværende deltidsbrandfolk kunne tilbydes ansættelse som 

fuldtidsbrandfolk, så der bevares forankring og lokalkendskab. 

 

 

 



  

35 

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen vurderer, at Aarhus Kommunes risikoprofil frem mod 2031 undergår så 

markante forandringer, at en stor opgradering af beredskabet i Aarhus bliver nødvendigt – og 

nødvendigt længe før 2031 vel at mærke.  

 

Brandvæsenets operative kapaciteter i Aarhus Kommune er nemlig allerede i dag under pres og i 

den nuværende planperiode – frem mod 2026 – vil det nuværende beredskabsniveau ikke være 

tilstrækkeligt til at modsvare opgavernes art, kompleksitet og omfang. 

 

Nedenfor uddybes de udrykningsrelaterede opgaver, som Østjyllands Brandvæsen allerede i dag 

mangler mandskab og/eller materiel til at løse. Det drejer sig om følgende: 

 

• Manglende mandskab i fuldtidsstyrken på station Aarhus Nord, så alle tre fuldtidsstationer 

i Aarhus er ens bemandet. Dvs. 1 holdleder og 5 brandfolk på vagt døgnet rundt på alle 

tre stationer. I Aarhus er der i dag i alt 16 brandfolk på vagt til 352.751 indbyggere. Det 

svarer til en ratio på ca. 1:22.000. Til sammenligning er der i København 77 brandfolk på 

døgnvagt til 936.814 indbyggere. Det svarer til en ratio på ca 1:12.000. Tilbage i 2002 var 

det et lovkrav, at man dimensionerede det kommunale brandvæsen med ét fuldtids 

slukningstog (1+7) på døgnvagt pr. 100.000 indbyggere. I Østjyllands Brandvæsen har vi 

i dag 2½ slukningstog (dog kun 1+5) til 352.000 indbyggere. Det er bekymrende. Et løft 

af station Aarhus Nord vil betyde, at Aarhus fremover går fra 16 brandfolk på døgnvagt til 

18. Det vil ændre ratioen fra 1:22.000 til 1:19.600 (hvilket stadig er betænkeligt få 

brandfolk – se næste afsnit). 

 

• Manglende mandskab på alle tre døgnstationer til betjening af specialmateriel. Med 

minimumsbemandingen 1+5 kan en døgnstation som udgangspunkt kun betjene 2 

køretøjer. Dvs. at når en brandstation er kørt med autosprøjte og drejestige, så skal 

yderligere ressourcer komme fra andre stationer. Det er imidlertid problematisk fordi 

specialerne af pladshensyn må deles ud på flere stationer. Et eksempel: Hvis station 

Aarhus Syd er kørt med sprøjte og drejestige, så skal tankvognen komme fra en anden 

station. Og kommer der et udkald til redningsvognen samtidigt, som fremover skal 

placeres på Aarhus Syd, så er der intet personale til at bemande den. Den optimale 

beredskabsdækning opnås derfor først, når alle fuldtidsstationer er opgraderet til 8  
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brandfolk i alt døgnet rundt. Yderligere 6 brandfolk (fra 18 til 24) på døgnvagt vil forbedre 

ratioen fra 1:19.600 til 1:14.700. 

 

• Manglende brandberedskab i Aarhus Vest i dag. Med etableringen af Marselistunnellen, 

bliver det nødvendigt at kunne indsætte mandskab og materiel på ulykker i tunnelen fra 

både Åhavevej og havne-siden. Åbning af en fjerde døgndækkende brandstation på 

Bautavej i Aarhus vil betyde, at vi dels optimerer beredskabsdækningen i Aarhus V, dels 

får vi etableret et effektivt beredskab til indsættelse i Marselistunnelen og dels får vi løst 

opgaven med drift og vedligehold af den nye brandskole, som vil blive omdrejningspunktet 

for mandskabets daglige driftsopgaver imellem udrykningerne.  

 

Endelig vil en fjerde døgnstation med en holdleder og syv brandfolk bringe det 

aarhusianske beredskab på omgangshøjde med hovedstaden. Ratioen af fuldtidsansatte 

brandfolk vil herefter udgøre 1:11.000 i Østjyllands Brandvæsen. 

 

• Manglende materiel og indsatskoncept til håndtering af brande i el- og hybridbiler (løses 

delvist i løbet af andet kvartal 2022 med bevilling fra Aarhus Kommune), men kan alene 

bemandes, når station Aarhus Nord ikke er kørt til andre opgaver. 

 

• Ikke opdateret CBRN-beredskab (løses delvist i løbet af 2022-23), men kan alene 

bemandes, når stationen ikke er kørt til andre opgaver. 

 

• Manglende droneberedskab til understøttelse af indsatsledelsen på større indsatser. Et 

sådan findes ikke i dag i Østjyllands Brandvæsen. 

 

• Manglende mandskab, uddannelse, øvelser og materiel til klima-relaterede hændelser.  

 

• Manglende mandskab, uddannelse, øvelser og materiel til uroligheder og terror-relaterede 

hændelser.  

 

• Manglende slangegruppe til etablering af vandforsyning fra åbent vand, så der af hensyn 

til klimaet kan bruges vand fra å eller sø i stedet for drikkevand fra brandhanerne til 

brandslukning på større indsatser.  
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• Manglende indsatskoncept og udstyr til håndtering af brand i container-store 

batterisystemer (BESS) til oplagring af vedvarende energi i større boligbyggerier og 

virksomheder. 

 

• Manglende indsatskoncept samt manglende mandskab, uddannelse, øvelser og materiel til 

håndtering af brand og redningsopgaver i forbindelse med opførelsen og den efterfølgende 

drift af Marselistunnellen.  

 

• Manglende brandstation på Aarhus Havn om kort tid. I dag har Østjyllands Brandvæsen en 

ubemandet brandstation på Sumatravej i Aarhus. Denne station skal flyttes til en anden 

lokalitet inden for få år, da den ligger i vejen for den kommende Marselistunnel.  

 

• Manglende økonomi til Østjyllands Brandvæsens bidrag til etablering af den nye, 

klimavenlige brandskole på Bautavej. I alt mangler der kr. 8,7 mio. for at bringe 

Østjyllands Brandvæsen i drift med brandskolen. 

 

3.2 Manglende analytisk kapacitet og AC-understøttelse 

Foruden den manglende operative kapacitet, så er der i forbindelse med vedtagelsen af den nye 

driftsfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne foretaget en række stillingsnedlæggelser for at få 

økonomien til at hænge sammen. Bl.a. er to AC-stillinger, 2 afdelingschefstillinger, 2 teamledere 

og 8 andre ledelses- eller administrative stillinger nedlagt for at sikre tilstrækkelig økonomi til 

ansættelse af flere brandfolk og vagtcentralmedarbejdere. 

 

Fraværet af AC-arbejdskraft betyder, at Østjyllands Brandvæsen kun har meget begrænset 

analysekapacitet. Det betyder også, at Beredskabsdirektøren varetager alle AC-opgaver – kun 

hjulpet af vores controller på økonomi- og likviditetsstyring samt årsregnskabsaflæggelse. 

Beredskabsdirektøren varetager bestyrelsesbetjening, udarbejdelse af sagsfremstillinger, opgaver 

med beredskabsplanlægning og krisestyring for ejerkommunerne, opgaver med dimensionering 

foruden de ledelsesopgaver som naturligt følger med i en organisation med 400 medarbejdere. 

 

3.3 Manglende administrativ- , IT- , Vagtcentral- og forebyggelseskapacitet 

Som anført ovenfor så har nedskæringer i perioden fra 2016 og frem sammen med den nuværende 

udfordring med reduktion i indtægter fra sideordnede aktiviteter medført, at Østjyllands Brand- 
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væsens arbejdsmiljø i Sekretariat, Vagtcentral, IT-afdeling og blandt vores brandforebyggere er 

under voldsomt pres.  

 

Alt i alt mangler der akut økonomi til i alt fire stillinger i Østjyllands Brandvæsens Sekretariat, IT-

afdeling, Vagtcentral og til brandforebyggelse. 

 

3.4 Manglende ledelsesmæssig kapacitet 

Østjyllands Brandvæsen har i dag to teamlederstillinger, som ikke må besættes, da der ikke er 

økonomi hertil. Det drejer sig om teamlederstillingerne for Uddannelsesafdelingen, som varetages 

af en konstitueret teamleder og for Udviklingsafdelingen, hvor medarbejderne refererer direkte til 

Beredskabsdirektøren. 

 

Østjyllands Brandvæsens ledelse varetages i dag af Beredskabsdirektøren sammen med 7 

teamledere. Flest mulige enheder er selvledende. 

 

 

 

Figur 4 Brandvæsenets organisation - baseret på flad struktur, gensidig afhængighed mellem afdelingerne 
og mest mulig selvledelse. 
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4. Helhedsplanen  
 

 

4.1 Behov for markant løft af Østjyllands Brandvæsens samlede kapacitet 

Opgradering af Østjyllands Brandvæsens administrative, operative, forebyggende, analytiske og 

ledelsesmæssige kapacitet er nødvendigt for at imødegå den markante udvikling i 

ejerkommunernes risikoprofil, det nye trusselsbillede og de anførte strukturelle, organisatoriske, 

økonomiske og klimamæssige udfordringer.  

 

Der foreslås en trappemodel for kapacitetsløft over en periode på 7 år fra 2024-2031: 

 

 

Kapacitetsløftet består både af et løft i driftsmidler fra ejerkommunerne og af anskaffelse af 

bygninger, materiel og køretøjer (engangsbeløb) via KommuneLeasing. Tilbagebetaling 

(leasingydelserne) er medtaget nedenfor under Drift. Det følger af aftalen bag den nye 

fordelingsnøgle fra 1.1.23, at driftsudgifter og ekstraordinære omkostninger (f.eks. til storbrande 

eller PFOS-renseanlæg) skal håndteres efter driftsfordelingsnøglen, som hedder Aarhus 78 %, 

Skanderborg 14 %, Odder 4 % og Samsø 4 %.  

 

Indledningsvist gøres dog opmærksom på den nuværende økonomiske udfordring for Østjyllands 

Brandvæsen, som konkret betyder, at budget for overslagsårene er underfinansieret med kr. 

1,229 mio. årligt.  
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Østjyllands Brandvæsen skal derfor enten tilføres kr. 1,229 mio. om året med virkning fra 

1.1.2023 eller fortsætte driften med budgetunderskud i en periode til en ny økonomisk ramme 

kan vedtages. Alternativt skal Østjyllands Brandvæsen foretage personalereduktioner for at 

overholde den nuværende budgetramme. Det nuværende budgetunderskud er indføjet i 

nedenstående trappemodel.  

 

Der foreslås en markant forøgelse af Østjyllands Brandvæsens driftsøkonomiske ramme, som med 

fordel kan bevilliges i flere tempi:  

 

 

 

En række særlige forhold presser sig så voldsomt på, at de kalder på håndtering nu. Disse forhold 

benævnes nedenfor som URGENT. 

 

URGENT – Haster og skal være på plads inden 1.1.24 

• Håndtering af budgetunderskud hvert år fra 2023. 

• Håndtering af manglende bemanding i Aarhus Nord. 

• Håndtering af manglende personaleressourcer i Sekretariat, IT, Vagtcentral og 

Brandforebyggelse. 

• Håndtering af manglende AC-kapacitet til ledelsesunderstøttelse, krisestyring og 

analysearbejde.   

 

Urgent

Need to

Investering 
efter analyse

Klimavenligt 
beredskab

2024: 

Drift +8,8 mio. 

Leasing: 11,9 mio 

 

2028: 

Drift +22,2 mio. 

Leasing: 65 mio 

 

2030: 

Drift +? mio. 

Leasing: 7 mio 

 

2026: 

Drift +39,6 mio. 

Leasing: 92 mio 
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• Håndtering af manglende havnestation til Oliehavnsberedskabet – midlertidig løsning skal 

findes og permanent løsning skal igangsættes snarest. 

• Håndtering af materielanskaffelser (droneberedskab, slangegruppe til reduktion af 

drikkevandsforbrug til brandslukning, indkvarterings- og forplejningsmateriel)  

• Håndtering af manglende økonomi til færdiggørelse af den nye brandskole. 

 

I alt et nødvendigt årligt løft på kr. 8,8 mio i driftsmidler og kr. 11,9 mio. i engangsbeløb/leasing. 

 

NEED TO – Nødvendige investeringer i den næste dimensioneringsperiode fra 2026 

Det er fra 2026 ikke muligt at videreføre den risikobaserede dimensionering, som vi kender den i 

dag. Det er nødvendigt at udvide beredskabet i Aarhus Kommune med en døgndækkende 

brandstation, der bør placeres på Bautavej i Aarhus Vest. Samtidig er det også nødvendigt at 

udvide bemandingen fra 6 til 8 brandfolk på alle døgnstationer for at kunne dække de beredskabs-

faglige specialer på hver station. Det er også nødvendigt at tilføre flere ledelsesressourcer. 

 

Endelig er det nødvendigt at flytte brandstationen i Ny Munkegade, hvilket kan gøres for et meget 

begrænset løft i driftstilskud, men vil selvsagt koste på anlægs-siden (leasing). I alt et nødvendigt 

årligt løft på kr. 39,6 mio. og kr. 92 mio. i engangsbeløb/leasing. Stationen i Ny Munkegade er 

ejet af Aarhus Kommune og kan uden tvivl bidrage med et væsentlig provenue, hvis den realiseres 

til erhvervsmæssigt formål. 

 

INVESTERING baseret på yderligere analyser 

Efter ansættelse af AC-kapacitet i brandvæsenet skal der udarbejdes supplerende analyser, så vi 

får tilvejebragt et mere detaljeret beslutningsgrundlag på tre væsentlige områder:  

 

For det første skal der udarbejdes en klimadimensionering, så der politisk kan tages konkret 

stilling til, hvilket serviceniveau Østjyllands Brandvæsen skal kunne levere ved klimahændelser.  

Forventet engangsinvestering i materiel og uddannelse til klimaberedskabet udgør ca. kr. 5 mio. 

Løbende årlig drift, ca. 0,1 mio. 

 

Endvidere skal der foretages en analyse af det serviceniveau, som Østjyllands Brandvæsen skal 

kunne levere ved civile uroligheder og terrorhændelser. Forventet engangsinvestering i materiel 

og uddannelse, ca. kr. 5 mio. Løbende årlig drift, ca. 0,1 mio.  
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Endelig skal der udarbejdes en analyse og et beslutningsgrundlag, der gør det muligt politisk at 

tage stilling til behovet for en fuldtidsstation i Skanderborg. I udgangspunktet er det vurderingen, 

at en fuldtidsstation i Skanderborg kan driftes for et årligt løft på 22,0 mio. kr. og etableres for 

kr. 55 mio. i engangsbeløb/leasing. 

 

I alt et nødvendigt årligt løft på kr. 22,2 mio. og kr. 65 mio. i engangsbeløb/leasing. 

 

KLIMAVENLIGT BEREDSKAB 

Østjyllands Brandvæsen har ikke opstartet udskiftning af brandkøretøjer til en grønnere vognpark. 

El-og hybridbrandbiler er på vej ind på markedet – stadig til dobbelt så høj en pris som en 

traditionel autosprøjte. Der er ikke i dag økonomi til at Østjyllands Brandvæsen kan få erfaring 

med hybrid-brandbilerne. Det foreslås, at man opstarter dette projekt på Samsø for at få erfaring 

med driftssikkerhed m.v.  

 

Det forventes, at anskaffelse af ét eldrevet køretøj til brandslukning vil koste kr. 7 mio. pr. styk. 

I alt et nødvendigt årligt løft på et ukendt beløb til drift og vedligehold, samt kr. 7 mio. i 

engangsbeløb/leasing. 

 

Figur 5 Verdens første hybrid-brandbil på besøg i Aarhus, 2021 
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4.2 URGENT - Haster og skal være på plads inden 1.1.24 

Følgende vurderes nødvendigt senest pr. 1 januar 2024: 

Opgradering Primær 

effekt i 

Årlig drift Engangs-

anskaffelse 

Bemanding i Aarhus Nord løftes fra 1+3 til 1+5 Aarhus 3,0   0 

Ansættelse af 4 medarbejdere til henholdsvis 

Sekretariat, Vagtcentral, IT-afdeling og 

brandforebyggelse. 

Ansættelse af 3 AC’ere til analysekapacitet og 

ledelsesunderstøttelse 

Alle 2,2 

 

 

2,1 

  0 

Station Aarhus Syd åbner Aarhus Er medregnet i nuv. budg 

Indkvarterings- og forplejningsberedskab Alle 0,1   1,2 

Færdiggørelse af ny brandskole Alle 0   8,7 

Etablering af droneberedskab Alle 0,1   1,0 

Etablering af slangegruppe til etablering af åben 

vandforsyning 

Alle 0,1   1,0 

Dækning af underskud på driften Alle 1,2  

I alt  8,8 mio 11,9 mio 

 

4.3 NEED TO – Nødvendige investeringer i den kommende periode fra 2026 

Opgradering Primær 

effekt i 

Årlig drift Engangs-

anskaffelse 

Teamledere til Uddannelses- og Udviklingsafdelingen Alle 1,6   0 

Station Aarhus Vest åbnes med 1+5 Aarhus 22,0 25,0 

Flytning fra Ny Munkegade og åbning af Station 

Aarhus Øst på Sydhavnen 

Aarhus 

 

1,0 67,0 

Opgradering af døgnstationerne fra 1+5 til 1+7 i 

Aarhus 

Alle 15,0 0 

I alt  39,6 mio. 92,0 mio. 
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4.4 BASERET PÅ NÆRMERE ANALYSE og KLIMA-VENLIGT BEREDSKAB 

Opgradering Primær 

effekt i  

Årlig drift Engangs-

anskaffelse 

Etablering af 1-minuts station i Skanderborg Skanderborg 22,0 55,0 

Etablering af beredskab til håndtering af 

uroligheder, terror og klimahændelser 

Alle 0,2 10,0 

Anskaffelse af første el-brandbil i beredskabet Samsø 0   7,0 

I alt   22,2 mio. 72,0 mio. 

 

4.5 Fordeling 

Driftsomkostninger skal jf. vedtægternes fordeles efter driftsfordelingsnøglen, som pr. 1.1.23 

er: Aarhus: 78 %. Skanderborg: 14 %. Odder 4 %. Samsø 4 %: 

 

  Driftsfordeling 2024 2026 2028 2030 

I alt pr. 

kommune 

pr. år 

I alt 

mio. 

Driftsmidler   8,8 38,6 1 22,2 mio. 70,6 

Aarhus 

78% 

            

  6,864 30,108 0,78 17,316 55,068   

              

Skanderborg 

14% 

            

  1,232 5,404 0,14 3,108 9,884   

              

Odder 

4% 

            

  0,352 1,544 0,04 0,888 2,824   

              

Samsø 

4% 

            

  0,352 1,544 0,04 0,888 2,824   
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NOTAT   

 

Notat om håndtering af indefrosne feriemidler 

 

 

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, hvorved medarbej-

dere afvikler ferie i samme periode som den optjenes, modsat tidligere 

hvor ferien blev optjent i kalenderåret forud for ferieåret.  

 

For arbejdsgivere betyder det, at de ansattes ferie i overgangsperioden 

skal finansieres efter både den nye og den gamle lovgivning samtidigt. 

Ferie efter den nye ferielov udbetales til medarbejderne, mens ferie op-

sparet i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses frem til 

medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler admi-

nistreres af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Løn-

modtagernes Feriemidler) 

 

I Østjyllands Brandvæsen er aktuelt indefrosset 7,25 mio. kr. (2023-værdi) 

efter den gamle ferielov. Der er to muligheder for at for at udbetale pen-

gene:  

1) Beløbet kan indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler på én gang, el-

ler  

2) Østjyllands Brandvæsen kan beholde midlerne i selskabet mod en årlig 

indeksering af beløbet, som afspejler lønudviklingen. Indbetalingen til 

Lønmodtagerne Feriemidler sker ved forfald, når medarbejderen går på 

pension. Østjyllands Brandvæsen har i første omgang valgt denne model. 

 

Indekseringssatsen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 (9 må-

neder) er på 1,5 pct. og den efterfølgende periode 31. maj 2021 til 1. juni 

2022 er på 2,1 pct.  Det er uvist, hvordan indekseringssatsen udvikler sig, 

men med den nuværende samfundsøkonomi er det sandsynligt at satsen i 

nogle år vil være højere. 

Dato  13. februar 2023 
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Uanset hvilken indbetalingsmodel der vælges, vurderer Beredskabsdirek-

tøren ikke, at det vil være realistisk for Østjyllands Brandvæsen at finan-

siere den ekstra ferieudgift inden for det nuværende driftsbudget.  

 

De to betalingsmuligheder og betydningen for den enkelte ejerkommune i 

forhold til ejerandel er sammenholdt i tabel 1. Udgiften ved en samlet beta-

ling i 2023 består dels af en kendt hovedstol og indeksering, samt af en 

indeksering for perioden 2022-2023, som ikke er kendt. Her er antaget 

samme indeksering på 2,1 pct., som for perioden juni 2021 til maj 2022. (Se 

også bilag 9.3 tabel 1 og 2). 

 

Den samlede udgift ved betaling efter forfald afhænger af indekseringen 

frem til år 2069. For at vise følsomheden i beregningen ved en gennemsnit-

lig forskel på 1%, er der i estimatet regnet med en gennemsnitlig indekse-

ring pr år på hhv. 1,5 % og 2,5 %. Derudover er benyttet Virksomhedssty-

relsens antagelse om den enkelte medarbejders pensionsalder.  

 

Tabel 1 – Sammenligning af totalomkostninger pr ejerandel: 

 

  

Samlet betaling i 

2023 

Est betaling ved for-

fald (1,5%) 

Est. betaling ved for-

fald (2,5%) 

Odder Kommune                        378.000                     489.000                         595.000      

Samsø Kommune                          60.000                       78.000                           95.000      

Skanderborg Kommune                     1.044.000                  1.349.000                      1.641.000      

Aarhus Kommune                     5.766.000                  7.450.000                      9.065.000      

                      7.248.000                  9.366.000                   11.396.000      

 

Sammenlignet over den samlede periode år 2023 til 2069 er det ca. 2,1-4,2 

mio. kr. billigere at indbetale de samlede optjente feriepenge til Lønmodta-

gernes Feriemidler i forhold til at indbetale beløbene efter forfald. Derud-

over har en samlet indbetaling i 2023 den fordel, at man undgår administra-

tionen af de årlige indbetalinger til Lønmodtagernes Feriefond og afregning 

med ejerkommunerne. Af den grund anbefaler Beredskabsdirektøren, at 

det samlede restbeløb indbetales. 

 

Sagen har været drøftet på flere møder med ejerkommunernes økonomi-

chefer ligesom sagen har været forelagt Østjyllands Brandvæsens revisor. 

Notat fra revisor er vedlagt sagen. 

 

Beredskabsdirektøren og ejerkommunernes økonomichefer anbefaler, at 

Østjyllands Brandvæsen ydes et 30-årigt lån af ejerkommunerne på de 7,25 

mio. kr. til indbetaling til feriefonden. Lånet skal tilbagebetales løbende til 
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ejerkommunerne så snart brandvæsenets økonomi tillader dette og skal 

være fuldt indfriet senest i 2053. 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler:  

Thomas H. Højen, MTM, Aarhus Kommune 

Kasper Sønderdahl, ØJB 
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Bilag 1 - Indefrosne feriemidler

SUM

Oprindelig hovedstol 7.126.342                           

Udbetalt (inkl indeksering) 251.827-                              

Indeksering 9 md 2021(1,5%)* 80.171                                 

Indeksering 2022 (2,1%)* 146.945                              

Est. Indeksering 2023 (2,1%)** 146.945                              

Resultat**** 7.248.575                           

*Betaløbet er beregnet af Skat og opgjort på Virk.dk. 

Tabel 2 - Udgift vedrørende indefrosne feriemidler pr ejerkommune

Ejerandel Beløb Afrundet

Odder Kommune 5,22% 378.376                              378.000           

Samsø Kommune 0,83% 60.163                                 60.000             

Skanderborg Kommune 14,40% 1.043.795                           1.044.000       

Aarhus Kommune 79,55% 5.766.242                           5.766.000       

Sum 100% 7.248.575                           7.248.000       

*** Det tidligere udbetalte beløb er ikke inkluderet i summen her, fordi det ikke skal 

finansieres igen. Beløbet skal inkluderes i en opgørelse over den samlede 

forventede udgift. Den samlede forventede udgift er pt. 7,5 mio. kr.

** Estimeret indeksering i 2023 inden indebetaling til fondet

Tabel 1 - Tilblivelse af estimeret skyldigt beløb i 2023

I tabel 1 er gengivet, hvordan det samlede skyldige beløb vedrørende indefrosne feriemidler 
er estimeret. Virksomhedhedsstyrelsen har opgjort den oprindelige hovedstol, fratrukket de 
beløb som er indbetalt frem til januar 2023, samt foretaget indeksering for  perioden 1. 
september 2020 til 31. maj 2021 (9 måneder) og 1. juni 2021 til 31. maj 2022. Indekseringen 
for 1. juni 2022 til 31. maj 2023. er derfor et estimat.

I tabel 2 er det samlede estimerede skyldige beløb fordelt mellem ejerkommunerne efter 
ejerandel pr 1.1 2022.

I tabel 3 er estimeret, hvor meget den enkelte ejerkommune kan forvente at skulle betale pr. år, 
hvis man vælger at indbetale feriepengene efter forfald, når personalet går på pension. 
Beregningen er lavet med udgangspunkt i Virksomhedsstyrelsens forventning om, hvornår de 
enkelte medarbejdere går på pension, samt en estimeret indeksering på hhv. 1,5% og 2,5%.



År 1,5% 2,5% 1,5% 2,5% 1,5% 2,5% 1,5% 2,5%

2021 10.910     10.910     1.735     1.735     30.097         30.097         166.264       166.264       

2022 2.046        2.046        325         325         5.644           5.644           31.181         31.181         

2023 8.263        8.344        1.314     1.327     22.794         23.018         125.918       127.159       

2024 9.040        9.219        1.437     1.466     24.938         25.432         137.767       140.495       

2025 12.896     13.281     2.051     2.112     35.576         36.638         196.533       202.399       

2026 10.364     10.779     1.648     1.714     28.591         29.734         157.943       164.260       

2027 20.105     21.115     3.197     3.357     55.463         58.250         306.395       321.789       

2028 10.471     11.106     1.665     1.766     28.887         30.637         159.579       169.248       

2029 17.938     19.213     2.852     3.055     49.485         53.000         273.369       292.789       

2030 8.591        9.291        1.366     1.477     23.698         25.632         130.915       141.596       

2031 13.569     14.820     2.157     2.356     37.430         40.883         206.777       225.851       

2032 9.294        10.252     1.478     1.630     25.639         28.280         141.640       156.230       

2033 28.913     32.205     4.597     5.121     79.759         88.841         440.612       490.787       

2034 11.501     12.937     1.829     2.057     31.728         35.689         175.276       197.159       

2035 2.878        3.269        458         520         7.938           9.017           43.854         49.815         

2036 3.753        4.305        597         684         10.352         11.875         57.190         65.604         

2037 13.513     15.653     2.149     2.489     37.276         43.182         205.925       238.549       

2038 7.297        8.537        1.160     1.357     20.131         23.549         111.207       130.095       

2039 14.319     16.915     2.277     2.690     39.499         46.663         218.206       257.781       

2040 17.818     21.257     2.833     3.380     49.153         58.640         271.537       323.944       

2041 8.724        10.510     1.387     1.671     24.065         28.993         132.943       160.164       

2042 19.374     23.571     3.081     3.748     53.446         65.024         295.253       359.211       

2043 21.915     26.924     3.484     4.281     60.454         74.274         333.966       410.314       

2044 15.031     18.650     2.390     2.965     41.466         51.447         229.068       284.208       

2045 13.967     17.500     2.221     2.783     38.530         48.275         212.850       266.688       

2046 13.467     17.040     2.141     2.709     37.152         47.007         205.237       259.683       

2047 7.756        9.910        1.233     1.576     21.395         27.338         118.194       151.023       

2048 5.437        7.016        864         1.115     14.998         19.353         82.856         106.912       

2049 13.681     17.827     2.175     2.835     37.740         49.177         208.489       271.671       

2050 10.700     14.079     1.701     2.239     29.516         38.840         163.055       214.562       

2051 6.548        8.702        1.041     1.384     18.064         24.005         99.791         132.608       

2052 655           879           104         140         1.808           2.426           9.985           13.400         

2053 20.043     27.162     3.187     4.319     55.291         74.929         305.446       413.930       

2054 15.275     20.904     2.429     3.324     42.138         57.667         232.785       318.570       

2055 12.499     17.273     1.987     2.746     34.479         47.649         190.471       263.230       

2056 4.760        6.643        757         1.056     13.130         18.325         72.536         101.232       

2057 16.341     23.031     2.598     3.662     45.080         63.534         249.033       350.979       

2058 10.909     15.526     1.735     2.469     30.094         42.831         166.248       236.613       

2059 6.842        9.834        1.088     1.564     18.875         27.128         104.269       149.863       

2060 10.171     14.762     1.617     2.347     28.058         40.724         154.999       224.971       

2061 8.619        12.633     1.370     2.009     23.776         34.850         131.347       192.520       

2062 6.837        10.119     1.087     1.609     18.860         27.916         104.187       154.214       

2063 465           696           74           111         1.284           1.919           7.093           10.603         

2064 4.887        7.377        777         1.173     13.481         20.349         74.473         112.416       

2065 161           246           26           39           445               678               2.458           3.747           

2066 47             72             7             11           129               198               710               1.093           

2067 104           162           17           26           287               446               1.585           2.465           

2068 48             76             8             12           133               209               736               1.155           

2069 147           233           23           37           406               644               2.243           3.555           

SUM 488.888   594.811   77.735   94.577   1.348.658   1.640.857   7.450.397   9.064.596   

Tabel 3 - Estimeret betaling pr ejerkommune pr år.

Odder Kommune Samsø Kommune Skanderborg Kommune Aarhus Kommune



Tabel 4 - Højeste, mindste og gennemsnitlig betaling pr ejerkommune pr år

Odder Kommune 47               32.205        9.977          12.139        

Samsø Kommune 7                  5.121          1.586          1.930          

Skandrborg Kommune 129             88.841        27.524        33.487        

Aarhus Kommune 710             490.787     152.049     184.992     

Gennemsnit 

(1,5%)

Gennemsnit 

(2,5%)

Mindste årlige 

betaling 

(År 2066)

Højeste årlige 

betaling 

(År 2033)

I tabel 4 er opstillet det mindste og højeste beløb, den enkelte ejerkommune 
mindste, højeste kan forvente at skulle betale i perioden (2021-2069), antaget en 
gennemsnitlig indksering på hhv. 1,5 % og 2,5 %. Opstillingen er interessant, hvis 
ejerkommunerne vælger at dele udgiften, når indbetalingen forfalder når 
medarbejderne går på pension.
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Håndtering af indefrosne feriepenge ved Østjyllands Brandvæsen 

Østjyllands Brandvæsen I/S har i e-mail af 11. november 2022 bedt EY om vurderinger vedrørende 
håndtering af feriepenge. Vi har forstået, at Østjyllands Brandvæsen har en dialog med ejerkommunerne 
vedrørende håndtering af indefrosne feriepenge. I forbindelse med overgangen til den nye ferielov har 
ansatte i Østjyllands Brandvæsen i perioden 1. januar til 30. september 2019 opsparet ferie til 7,2 mio. 
kr. Beløbet er indefrosset og skal enten indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Ferie-
midler, når medarbejdere forlader arbejdsmarkedet, eller som en samlet betaling, når det kan finansie-
res. 

Østjyllands Brandvæsen vurderer, at selskabet inden for den nuværende økonomi ikke kan finansiere det 
indefrosne beløb uanset, hvornår beløbet indbetales. 

Vi har forstået, at der i forbindelse med drøftelserne mellem Østjyllands Brandvæsen og ejerkommu-
nerne er opstået tvivl om følgende forhold: 

► Hvorvidt feriepengeforpligtelsen blev behandlet på en retvisende måde i selskabets åbningsbalance 
fra 2016. 

► Hvorvidt finansieringsbehovet til eventuel indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende 
Feriemidler skal tolkes som en varig eller midlertidig udfordring, og hvorvidt finansieringsbehovet 
(likviditeten) indgik som en del af selskabsdannelsen. 

Åbningsbalance 

I åbningsbalancen ved selskabets dannelse i 2016 udgjorde feriepengeforpligtelsen (skyldige ferie-
penge) 8,1 mio. kr. Spørgsmålet er, om der på daværende tidspunkt burde have været registreret en 
tilsvarende likvid modpost på aktivsiden, som kunne modsvare feriepengeforpligtelsen. 

I forbindelse med etableringen af fælleskommunale selskaber var det under den dagældende ferielov 
sædvanlig praksis, at feriepengeforpligtelsen blev indregnet i balancen ved stiftelsestidspunktet, samt at 
der ikke blev indregnet et likvidt indestående under aktiverne, som kunne modsvare feriepengeforplig-
telsen. 

Ud fra det fremsendte og de foreliggende oplysninger er det vurderingen, at feriepengeforpligtelsen 
blev behandlet på en retvisende måde i åbningsbalancen fra 2016.  

Finansieringsbehov 

Den nye ferielov, der trådte i kraft i 2020, har alt andet lige tidsmæssigt fremrykket finansieringsbeho-
vet i relation til feriepengebetalinger sammenlignet med den tænkte situation, at den i 2016 gældende 
ferielov fortsat havde været gældende. Dette gælder uanset, om det vælges at indbetale hele den inde-
frosne feriepengeforpligtelse til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler som én samlet 
betaling eller løbende i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.  

Finansieringsbehovet (likviditeten) indgik ikke som en del af selskabsdannelsen. 
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Bestyrelsen   

 

Sag nr. 11: Evt. 

 

Intet til referat. 

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen 

Tlf.: 86 76 76 76 

E-post: brandvaesen@ostbv.dk 

 Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl 

Tlf.: 29 68 56 77 

E-post: kaso@ostbv.dk 

  

 

 

 

Dato  23. februar 2023 
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