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1. Orientering siden seneste møde
Resumé
Direktøren vil give en generel orientering siden sidste møde.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller,


At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Direktøren vil orientere om relevante hændelser og initiativer siden sidste møde.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
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2. Kvartalsvis budgetopfølgning, 1. kvartal 2019
Resumé
Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning 1. kvartal 2019.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i kontoplanen
og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder hvilke initiativer, der er iværksat på
baggrund af disse samt en overvejelse om, hvorvidt der er tale om forbigående eller varige afvigelser.
I opfølgningen for 1. kvartal 2019 er der et merforbrug på DKK 0,164 mio. i forhold til det
forventede.

Af bilagets side 1 fremgår de bogførte indtægter og udgifter. I noterne fremgår forklaringer på væsentlige afvigelser i de faktiske tal i forhold til de budgetterede.

De væsentligste forklaringer til de budgetmæssige afvigelser skal findes i indkøb af ny
springpude til station Horsens, samt iværksatte arbejder på brandhanenettet.
De ekstraordinære udgifter indeholdes i selskabets driftsbudget.
Bilag
Bilag 1) Budgetopfølgning 1. kvartal 2019
Beslutning
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3. Ny indsatslederkøretøj
Resumé
Sydøstjyllands Brandvæsen skal foretage udskiftning af indsatslederbil I2.
Bestyrelsen skal tage stilling til om udskiftningen kan godkendes samt, i såfald, at der
indgåes aftale med kommuneleasing omkring financiering.
Direktøren indstiller at,


At udskiftningen godkendes og financieres med en leasingaftale



At leasingtilbudet godkendes og aftalen sendes til godkendelse hos selskabets
ejerkommuner

Sagsfremstilling
Ved selskabets etablering blev det forudsat at små biler, såsom tilsyns- og indsatslederkøretøjer, afskrives på 10 år. Indsatslederkøretøj I2 blev overdraget fra Horsens kommune, hvor det er indkøbt i 2008, hvorfor køretøjet står til udskiftning.

Køretøjet var financieret gennem kommuneleasing, på en leasingkontrakt som Sydøstjyllands Brandvæsen overtog ved selskabets etablering.

Til opbygningen af et nyt køretøj, har selskabet behov for at indgå en ny leasingaftale
med kommuneleasing, med en ramme på DKK 0,750 mio. Den medfølgende årlige leasingudgift vil udgøre DKK 0,076 mio., som allerede er indarbejdet i budgetterne for 2019
og frem.

Kommuneleasing har givet tilbud, der er udfærdiget som en oparbejdningsaftale til finansiel leasing. Aftalen indeholder kvartalsvise betalinger, med en variabel 3 måneders rente + 0,50% i administrationsudgifter.
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En oparbejdningsaftale betyder at kommuneleasing løbende betaler de udgifter, som
kommer i forbindelse med indkøb og opbygning, men at Sydøstjyllands Brandvæsen
først faktureres pr. 01. oktober 2019.

De årlige udgifter til leasingaftalerne, afholdes som en del af de samlede udgifter til det
operative beredskab. Sydøstjyllands Brandvæsen skal således ikke tilføres yderligere
midler for at indgå dennee aftaler. Aftalen skal efter godkendelse i bestyrelsen fremsendes til interessenterne til endelig godkendelse, jf. pkt. 8.2 i selskabets vedtægter.
Bilag
Bilag 2) Leasingtilbud
Beslutning
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4. Ny certificeringsordning
Resumé
Beredskabsdirektøren vil orientere om en kommende ændring på byggesagsområdet i
Danmark. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Med udgangen af 2019 træder en ny certificeringsordning i kraft.
Ordningen får betydning for den måde som byggesagsbehandlingen, herunder den deredskabsfaglige byggesagsbehandling bliver håndteret.
Beslutning
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