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1. Velkomst
Sagsfremstilling
Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til
dagsordenen.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt
Formanden giver efter velkomsten Jørgen Abrahamsen ordet:
Politiet er opmærksomme på at der er blevet slækket lidt i forholdene omkring forsamlingspåbuddet. Politiet skærper derfor indsatsen. Særligt har politiet fokus på Strandpromenaden i Horsens, samt Juelsminde havn og strand.
Peter Sørensen tilbyder at kommunen gerne vil byde ind med hjælp til at afgrænse områder mv.
Jørgen Abrahamsen informere også om politiets arrangement på fængslet d.
28. -30. maj 2021. Her vil der være mulighed for at det øvrige beredskab kan
være med. Der vil blive fremlagt detaljer på et senere møde.
Peter Sørensen og Casper Glyngø bakker op om arrangementet.

2. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling
Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde
Direktøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.

Bilag
Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen januar 2020
Beslutning
Der er ingen bemærkninger.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt

3. Status siden sidst
Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren vil på mødet give en kort status for Sydøstjyllands
Brandvæsen siden sidste møde.

Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Beredskabsdirektøren orienterede om ansættelse af ny medarbejder samt
gav en status på situationen omkring Corona hos beredskabet.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt

4. Årsregnskab 2019 – Delvist lukket punkt
Sagsfremstilling
Regnskabet for Sydøstjyllands Brandvæsen 2019 fremlægges for Beredskabskommissionen.
Jævnfør vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal regnskabet for
selskabet fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet følger årsregnskabsloven og opstilles jævnfør reglerne herfor. Når regnskabet er godkendt skal det jf. vedtægterne sendes til interessenterne og Statsforvaltningen til orientering.

Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender årsregnskabet 2019



At Beredskabskommissionen godkender revisionsprotokollat til årsrapport 2019



At årsregnskabet 2019 og revisionsprotokollat fremsendes til ankestyrelsen

Bilag
Bilag 2) Udkast årsrapport 2019
Bilag 3) Udkast revisionsprotokollat til årsregnskabet 2019
Bilag 4) Årsregnskab SOJBV 2019
Beslutning
Formanden roser regnskabet. Der er ingen kommentarer til regnskabet.

Der er et ønske fra bestyrelsen om, at selskabet redegør for tiltag, som sikre
at punkterne i protokollatet bliver imødeset fremadrettet.
Selskabets regulativer tilpasses og foreligges bestyrelsen til godkendelse lige
som der udarbejdes indkøbspolitik i samarbejde med Fælles Indkøb Midt.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.

5. Budgetopfølgning april – Delvist lukket punkt
Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 3 måneder.
Bestyrelsen bedes tage opfølgningen til efterretning.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag
Bilag 5) Budgetopfølgning 1. kvartal 2020
Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt

6. Budget 2021– Delvis lukket punkt
Sagsfremstilling
Jævnfør vedtægterne skal budget for næste kalenderår samt flerårigt budgetoverslag fremsendes til interessenterne til orientering.
Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt budgettet kan godkendes.
Budget 2021 er i balance.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender budget 2021 med overslagsår



At budget 2021 med overslagsår, fremsendes til selskabets interessenter til orientering

Bilag:
Bilag 6) Budget 2021 med overslagsår
Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt uden bemærkninger

7. Udrykningsstatistik, responstider og servicemål
Sagsfremstilling
I lyset af Sydøstjyllands Brandvæsens fokus på gennemsigtighed, er der
iværksat en indsats for at udvikle en års- og kvartalsoversigt, således statistisk materiale kan skabe empirisk sammenligningsgrundlag for driften, og
dermed synliggøre fokusområder.
Formålet med rapporterne er tillige at sikre, at entreprenørerne overholder
kontrakterne og samtidig sikre at Sydøstjyllands Brandvæsen forsat udvikles
effektivt og målrettet.
Datagrundlag
Statistikken er udarbejdet med data fra statistikbanken, som administreres af
Beredskabsstyrelsen og består primært af data, der er registeret og indrapporteret igennem udrykningsrapporter i ODIN.
Kvartalsoversigten er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets levetid, dvs.
år 2017-2018-2019- 2020 og består af følgende tabeller:





Udkald fordelt pr. måned
Udkald fordelt på hændelsestyper (Brand – Redning – Miljø – ABA - ISL
eftersyn) med antal og procent
Antallet af ABA alarmer fordelt på måneder samt i 3 underkategorier
(Blinde, Falske, Reelle)
Antal ABA alarmer som er fakturerbare

Som afledt af pkt. 6 – robusthedsanalysen – på kommissionsmødet i januar,
blev det besluttet, at responstider gennemgås på et senere kommissionsmøde.

Sydøstjyllands Brandvæsen har derfor udarbejdet statistik over afgangstider
og responstider fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands
Brandvæsen.
Direktøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 7) Udkaldsstatistik 2017-2018-2019
Bilag 8) Udrykningsstatistik fordelt på kvartaler 2017-2020
Bilag 9) Afgangstider og responstider
Beslutning
Responstiderne i 1. kvartal 2020 ligger pænt i forhold til servicemålene.
Afgangstiderne ligger tilfredsstillende under grænsen for deltidsstationerne.
Vi har sammen med leverandøren fokus på afvigelser særligt på station Hornsyld og Klakring i 1. kvartal 2020.
Der er dog pt. fokus på tiderne på station Horsens, som skal ned under
grænsen på 1 minut. Der ses en lille fremgang i 1. kvartal.
Formanden roser respons- og afgangstiderne. Ligeledes at selskabet har fulgt
op på punktet og lavet statistik således bestyrelsen kan følge udviklingen.
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

8. Projekt plan for RBD 2020 – Delvist lukket punkt
I 2020 pågår revisionen af den risikobaserede dimensionering, for 20212024. I forbindelse med den kommende revision er der udarbejdet en liste
over strategiske fokuspunkter, som skal agere som pejlemærker for projektet.
Strategisk fokus
-

Verdensmål
De nationale sårbarheds analyser
Robusthedsanalysen
Kommunernes planudvikling afspejles i RBD’en
Sammenhæng mellem FOB og OPO
Scenarier herunder særlige objekter, havn, Å, dykkerberedskab, batteribrande, bilbrande, p-huse, høje bygninger, plejehjem
Robusthed på ledelsen
Slukningsområder kvalitetssikres med data
Taktisk FOB
Klima og miljø
Arbejdsmiljø
Operative ledelseskoncept

Det blev på sidste kommissionsmøde vedtaget, at vi gennemgår hovedpunkterne / anbefalingerne i robusthedsanalysen og får overblik over, hvilke vi
allerede har implementeret og hvilke vi kan handle på.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 10) Projektplan RBD 2020

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
Formanden præciserede at det var en faglig plan og med udgangspunkt i
nærværende serviceniveau, der fremlægges til Beredskabskommissionens
godkendelse.
Beredskabskommissionen tiltrådte dette.
Delvist lukket

9. Eftersyn af nøglerør
Sagsfremstilling
Pr. 1. april er Claus Rindahl Hansen ansat som viceberedskabsinspektør. Det
betyder, at brandvæsnet nu er fuldtallige, og opgaven med vedligeholdelse
og service af nøglerør igangsættes.
ABA-alarmer kan udløses på alle tider af døgnet, og derfor også på tidspunkter, hvor der ikke er personer til stede på virksomheden/institutionen. For at
sikre hurtig adgang til evt. brandsted og for at sikre unødig ødelæggelse af
porte eller døre, så skal virksomhederne have installeret et nøglerør. I nøglerøret er nøgler til virksomhederne. Nøglerørene bruges naturligvis sjældent,
og derfor kan de være svær at låse op, hvis de ikke bliver vedligeholdt.
Brandvæsnet vedligeholder derfor disse nøglerør, og sikrer at de nøgler, som
ligger i nøglerøret, også passer til de nødvendige adgange.
Det er vigtigt, at virksomhederne ikke selv har adgang til nøglerørene, da
brandvæsnet skal være sikker på, at brandvæsnets nøgler passer til nøglerørene. Det er tidligere set, at virksomheder/institutioner selv har udskiftet låsecylindre mv. med den konsekvens, at brandvæsnets nøgler ikke passer til
nøglerørene. Derfor er det brandvæsnet som vedligeholder og servicerer nøglerørene.
Udgiften til nøglerørene afholdes af virksomhederne/institutionerne som en
del af det samlede brandsikringsanlæg, hvilket også gælder nødvendig vedligeholdelse og service. Brandvæsnet vil beregne en gennemsnitspris på denne

vedligeholdelse. Beløb tænkes som en gennemsnitlig kostpris, som indeholder udgift til kørsel, løn, reservedele mv.
Alle virksomheder og institutioner vil forud for eftersynet blive informeret om
baggrunden for eftersynet, og i hvilken periode det gennemføres. Der sendes
umiddelbart efter gennemførelse af eftersynet en faktura til alle virksomheder
og institutioner.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender opgaven med vedligeholdelse
og service af nøglerør.

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt

10.

Eventuelt

Kasper Glyngø spørger ind til status på punkt 7 fra sidste møde.
Beredskabsdirektøren orienterede om, at der stadig arbejdes med punktet og
der vendes tilbage med et oplæg til Beredskabskommissionen

Beslutning
Beredskabsdirektøren vender tilbage med et oplæg til Beredskabskommissionen.

11.

Underskrifter

Underskrifter
Der sendes link fra PwC til digitalsignatur med NEM-ID
Peter Sørensen
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