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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
Direktørens indstilling blev fulgt
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2. Budgetopfølgning, januar – maj 2019
Resumé
Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første fem måneder.
Bestyrelsen bedes tage opfølgningen 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 årets første fem måneder er der et mindre forbrug på DKK 0,263 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.

Samlet set skyldes det forbedrede forbrug, en bodsindtægt i forbindelse med forsinket
levering af et brandkøretøj.
Bilag
Bilag 1) Budgetopfølgning januar – maj 2019
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt
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3. Budget 2020 med overslagsår
Resumé
Jævnfør vedtægterne skal budget for næste kalenderår samt flerårigt budgetoverslag
fremsendes til interessenterne til orientering. Bestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt
budgettet kan godkendes.
Direktøren indstiller,


At bestyrelsen godkender budget 2020 med overslagsår



At budget 2020 med overslagsår, fremsendes til selskabets interessenter til orientering

Sagsfremstilling
Budget 2020 er et budget i balance.
Der henstår fortsat uafklarede udgifter i forhold til brandhanenettet, hvor den endelige
status først kendes ved udgangen af 2019.
Bilag
Bilag 2) Udkast budget 2020 med overslagsår

Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt, dog med følgende tilføjelser fra formanden:
- På næste møde skal bestyrelsen orienteres nærmere omkring vandforsyningen i området, herunder de udfordringer som fortsat består omkring vedligeholdelse og ændringer i
brandhanestrukturen.
- Der skal ske en afklaring af de juridiske forhold, fsa. medlemmer af bestyrelsen, som
også er medlemmer af bestyrelser for vandværker og forsyningsselskaber
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4. Robusthedsanalyse
Resumé
Forsvarsforliget 2018-2023 fastsatte at der skulle iværksættes en analyse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber.
Beredskabsdirektøren vil orientere om analysen.
Direktøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Det fremgår af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023, indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at der skal ”igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om
værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen
til godkendelse”

Det bliver firmaet Implement, udpeget af Forsvarsministeriet, som skal udføre analysearbejdet. Meningen med analysen er, at den eksterne konsulent skal samle sit arbejde i en
rapport, der indeholder den endelige analyse samt konkrete forslag.

Der er nedsat hhv. en styregruppe og en referencegruppe til at deltage i arbejdet. Styregruppe består af repræsentanter fra Danske Beredskaber, Kommunernes Landsforening,
Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet, men referencegruppen suppleres med øvrige centrale aktører og interessenter på området.
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Bilag
Bilag 3) Kommissorium Robusthedsanalyse
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt
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5. Samarbejdsaftaler med naboberedskaber
Resumé
Sydøstjyllands Brandvæsen har indgået skriftlige aftaler med naboberedskaber om gensidig assistance i forbindelse med varetagelse af beredskabsopgaver. Beredskabsdirektøren vil orientere bestyrelsen om indholdet.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller,


At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Den indgåede aftale baserer sig på en national skabelon, med udgangspunkt i beredskabslovens §18.

Aftalen betyder, at det som udgangspunkt er muligt for Sydøstjyllands Brandvæsen at
tilkalde assistance fra naboberedskaber op til 20 gange årligt, vederlagsfrit, ligesom også
naboberedskaberne kan tilkalde Sydøstjyllands Brandvæsen ved behov.

Afsendes der specialmateriel, som medfører ekstra udgifter til det afgivende beredskab,
faktureres dette særskilt. Udgifterne hertil opgøres én gang årligt og betaling sker efter
regning. Aftalerne løber som udgangspunkt uden udløbsdato, men kan opsiges med 3
måneders varsel til udgangen af en måned.
Bilag
Bilag 4) Samarbejdsaftale Sydøstjyllands Brandvæsen og Trekant Brand
Bilag 5) Samarbejdsaftale Brand & Redning MidtVest og Sydøstjyllands Brandvæsen
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Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt, dog med den tilføjelse at bestyrelsen ønsker at beredskabet har fokus på udviklingen i antallet af assistancer udenfor slukningsområdet.
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6. Frivillig repræsentant i bestyrelsen
Resumé
Beredskabsforbundet har orienteret bestyrelsen om, at der er sket et skifte i deres repræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller,


At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Beredskabsforbundet har orienteret beredskabsdirektøren om, at de foretager en udskiftning af deres repræsentation i bestyrelsen.

Det betyder at Ulla Roos med virkning fra dette møde træder ud og Charlotte Lund træder ind i bestyrelsen. Begge vil være tilstede på mødet.

De frivillige er repræsenteret i bestyrelsen, jævnfør selskabets vedtægter og har taleret
men ikke stemmeret.

Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt

Side 10/10

Underskrifter

Peter Sørensen
Kasper Glyngø
Martin Ravn
Hanne Grangaard
Jeppe Mouritsen
Niels Peter Bøgballe
Jesper Flensted
Dan Andreasen
Jørgen Abrahamsen
Ulla Roos

