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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
Dagsorden godkendt.
Afbud fra Niels Peter Bøgballe og Jesper Flensted

2. Godkendelse af referat
Sagsfremstilling
Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde
Direktøren indstiller,
At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.
Bilag
Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen oktober 2019
Beslutning
Referat godkendt uden bemærkninger
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3. Budget 2020 med overslagsår
Sagsfremstilling
Jævnfør vedtægterne skal budget for næste kalenderår samt flerårigt budgetoverslag fremsendes til interessenterne til orientering. Beredskabskommissionen godkendte på møde den 1. juli 2019 det fremlagte budget 2020.
På møde den godkendte Beredskabskommissionen at bemyndigelse til formand og næstformand til at godkende eventuelle mindre justeringer af budget 2020 med overslagsår.
Beredskabsdirektøren har justeret budget 2020 med overslagsår. De aftalte
merudgifter til brandhaner er indarbejdet i budgettet.
Indkøb af tilsynsbiler og mindre materielanskaffelser finansieres af mindre
forbrug i 2019 og er således ikke indarbejdet i budget 2020.
En nærmere redegørelse for dette tilgår i ledelsesberetning for regnskab
2019.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen om mindre justeringer
af budget 2020 med overslagsår til efterretning.

Bilag
Bilag 2) Budget 2020 + overslagsår
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt.
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4. Organisationstilpasning
Sagsfremstilling
Med virkning af 1. januar 2020 er der fortaget en intern tilpasning af organisationen til en flad organisation med to fagspor, så vi understøtter høj grad af
ensartethed, udvikling i fagligheden og samarbejde.
Der iværksættes rekrutteringsproces til ny medarbejder primo uge 3. Stillingen forventes besat med udgangen af marts.
Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om organisationstilpasning.
Beredskabsdirektøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning.

Bilag
Bilag 3) Organisationsplan Sydøstjyllands Brandvæsen 2020
Beslutning
Formanden bemærkede, at kommissionen bakker op om organisationsændringen.
Der blev spurgt ind til indtægtsdække virksomhed.
-

Der er pt planer om eftersyn af nøglerør i forbindelse med automatiske
brandalarm anlæg.
Brugerkurser i automatiske brandalarmanlæg, kurser i varmt arbejde.
På sigt eventuelt kurser elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i
Hedensted Kommune.

Direktørens indstilling blev fulgt.

5. Strategi og årshjul 2020
Sagsfremstilling
Sydøstjyllands Brandvæsen har udarbejdet oplæg til strategi for brandvæsenet som blandt andet indeholder mission, vision. Til at understøtte denne er
er udarbejdet et årshjul for 2020.
Beredskabsdirektøren vil på mødet fremlægge strategi og årshjul for bestyrelsen.
Direktøren indstiller,


At bestyrelsen godkender strategi og årshjul

Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt

6. Robusthedsanalyse
Sagsfremstilling
Forsvarsforliget 2018-2023 fastsatte at der skulle iværksættes en analyse af
robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber.
Rapporten er nu offentliggjort og beredskabsdirektøren vil orientere om de
overordnede konklusioner.
Direktøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning.

Bilag
Bilag 4) Resumé af rapport om redningsberedskabets robusthed 23122019
Link til offentliggjort materiale - https://fmn.dk/nyheder/Pages/Et-robustrednings-beredskab.aspx
Beslutning
Som følge af, at robusthedsanalysen angiver at der er lidt forøget responstider nationalt, blev der spurgt ind til faktiske responstider i Sydøstjyllands
Brandvæsens område. Formanden indstiller til at responstider gennemgås på
et senere kommissionsmøde.
Formanden foreslår at vi ligeledes gennemgår hovedpunkterne / anbefalingerne i robusthedsanalysen og får overblik over hvilke vi allerede har implementeret og hvilke vi kan handle på.
Direktørens indstilling blev fulgt
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7. LUKKET PUNKT

8. Mødekalender 2020
Sagsfremstilling
Følgende datoer er afsat til møder i 2020.
24. april kl. 14-16,
22. september kl. 15-17,
19. november kl. 15-17
Direktøren indstiller at,


Beredskabskommissionen godkender mødekalender for 2020.

Beslutning
Mødekalender 2020 godkendt

9. Eventuelt
Ingen
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10.

Underskrifter
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