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1. Ansættelse af ny beredskabsdirektør
Resumé
Formanden vil give orientering om ansættelse af ny beredskabsdirektør.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller,


At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Dennis Ottosen fratrådte stillingen som beredskabsdirektør med udgangen af juli 2019. I
den forbindelse besluttede bestyrelsen på mødet den 1. juli, at konstituere René Hemberg i stillingen samt iværksætte rekrutteringen via Muusmann.
Det blev ligeledes besluttet, at ansættelsesudvalget skulle bestå af følgende:
Borgmester Peter Sørensen
Borgmester Kasper Glyngø
Chef for Fritid og Fællesskab, Peter Hüttel
Konstitueret direktør for Teknik og Miljø, Charlotte Lyrskov
En medarbejderrepræsentant fra Sydøstjyllands Brandvæsen
Formanden vil orientere om ansættelsen af ny Beredskabsdirektør.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsesformanden orienterede om processen samt de tiltag der er igangsat.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Side 3/12

2. Budgetopfølgning, januar – juli 2019
Resumé
Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 6 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.
Halvårsopfølgningen viser et merforbrug på DKK 83.197 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 det budgetterede.
Samlet set skyldes merforbruget kapitalisering af feriepenge DKK 112.000 og et udlæg til
opbygning af ny indsatslederbil på DKK 150.000. Feriepengene udlignes over året og
udlæg flyttes til leasingaftale i oktober.
Bilag
Bilag 1) Budgetopfølgning januar – juli 2019
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt
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3. Budgetopfølgning, januar – oktober 2019
Resumé
Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første ni 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 ni måneder er der et mindre forbrug på DKK 605.857 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 og øgede gebyrindtægter på blinde alarmer fra automatiske
brandalarmanlæg.
Bilag
Bilag 2) Budgetopfølgning januar – oktober 2019
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt
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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 de foreløbige konklusioner analysen.
Direktøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Under henvisning til sagsfremstilling for bestyrelsen på sidste møde den 1. juli 2019 er
Implement nu i godt i gang med arbejdet.
Beredskabsdirektøren vil på mødet overordnet orientere om de foreløbige konklusioner.
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
De indgåede aftaler baserer sig på en national skabelon, med udgangspunkt i beredskabslovens §18 og 12.
Aftalerne 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.
Herudover er der indgået aftale om nærmeste relevante ressource med Midtjysk Brand
og Redning. Det betyder konkret at Sydøstjyllands Brandvæsen dækker område Bryrup
for Midtjysk Brand og Redning, mens de dækker område Løndal for Sydøstjyllands
Brandvæsen.
Der arbejdes pt. på en lignende løsning med Trekant Brand om dækning af Lindved og
Daugaard, hvor Sydøstjyllands Brandvæsen som hidtil dækker område Sandvad. Trekant Brand arbejder på et aftaleudkast.
Bilag
Bilag 3) Samarbejdsaftale Østjyllands Brandvæsen og Sydøstjyllands Brandvæsen
Bilag 4) Samarbejdsaftale Midtjysk Brand og Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen
Bilag 5) Samarbejdsaftale, nærmeste ressource, Midtjysk Brand og Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt
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6. Orientering om øvelsesaktiviteter i september herunder KRISØV 2019
Resumé
Beredskabsdirektøren vil give en orientering om øvelsesaktivitet i september måned.
Chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen vil i den forbindelse orientere om KRISØV 2019.
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Beredskabsdirektør indstiller,


At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Der har i september været stor øvelsesaktivitet.
Den 3. september blev der afviklet C-øvelse på taktisk niveau i Vejle og på operativt niveau ved Sydøstjyllands Politi. Den 12. september blev der afviklet KRISØV.
Den 12. september blev Danmark ramt af flere kemiske hændelser under KRISØV 2019
– den nationale krisestyringsøvelse. I dette års udgave blev særligt Sydøstjylland ramt,
da den lokale beredskabsstab i Sydøstjylland var udpeget som øvelseskreds.
Det samlede danske beredskab stod over for store og komplekse opgaver, da samfundsvigtige funktioner var under pres.
Den 24. september 2019 blev der afviklet en større fuldskalaøvelse i samarbejde med
Region Midtjylland og Sydøstjyllands Politi.
Temaet for øvelsen var masse tilskadekomst. Øvelsen blev afviklet ved Casa Arena med
aktører fra Sundhedsberedskab, Politi og brandvæsen.
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt
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7. Vandforsyning til brandslukning
Resumé
Det blev på bestyrelsesmødet den 1. juli anmodet om nærmere orientering samt en afklaring af juridiske forhold fsa. medlemmer af bestyrelsen, som også er medlem af bestyrelser for vandværker og forsyningsselskaber.
Herudover ønskede bestyrelsen en nærmere redegørelse omkring brandhaner i slukningsområdet.
Der er derudover tilgået en henvendelse fra SAMN-Forsyning om krav om skylning af
brandhaner og pålæg om dækning af udgifter til sløjfning af ”døde” brandhanestik.
Beredskabsdirektøren vil give en orientering om sagen og indstille at defekte A- og Bbrandhaner repareres, udskiftes og nedlægges løbende, samt at C-brandhaner alene
skiftes i forbindelse med ledningsarbejde (udgiftsneutralt for selskabet). Bestyrelsen
bedes tage orienteringen til efterretning, samt godkende indstillingen.
Direktøren indstiller,


At orienteringen tages til efterretning, samt godkende indstillingen.

Sagsfremstilling
Der blev på bestyrelsesmøde den 1. juli anmodet om en nærmere orientering omkring
vandforsyningen i området, herunder de udfordringer som fortsat består omkring vedligeholdelse og ændringer i brandhanestrukturen, samt en afklaring af juridiske forhold
fsa. medlemmer af bestyrelsen, som også er medlem af bestyrelser for vandværker og
forsyningsselskaber.
Sydøstjyllands Brandvæsen har herudover fået en henvendelse fra SAMN-Forsyning
vedr. forpligtigelse til at skylle på brandhanerne, og om brandvæsnet skal afholde udgiften til sløjfning af døde brandhanestik. Sydøstjyllands Brandvæsen har haft henvendelsen til udtalelse ved Horsens Kommune, Juridisk Afdeling.
Juridisk Afdeling vurderer at Sydøstjyllands Brandvæsen ikke er forpligtiget til at skylle
brandhaner samt ikke kan pålægges udgifter til sløjfning af ”døde” brandhanestik.
Der forefindes i alt 59 defekte brandhaner i Sydøstjyllands Brandvæsens slukningsområde, henholdsvis 39 i Hedensted Kommune og 20 i Horsens Kommune. Ca. 10% af disse
kan nedlægges eller repareres, mens den resterende del skal udskiftes. I alt 53 brandhaner bør således udskiftes. Udgiften hertil udgør i gennemsnit DKK 35.000 pr. brandhane i alt dkk 1.855.000.
Hertil kommer et større antal C-brandhaner, som ikke anvendes til brandslukning og derfor ikke efterses og afprøves.
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Bilag
Bilag 6) Juridiske forhold omkring brandhaner
Bilag 7) Redegørelse brandhaner 2019
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt.
Der indarbejdes udgift på DKK 100.000 årligt i budgetteringen og der foretages løbende
udskiftning eller nedlæggelse i prioriteret rækkefølge. I muligt omfang udskiftes eller nedlægges defekte brandhaner i forbindelse med ledningsarbejde i de pågældende områder.
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8. Budget 2020 med overslagsår
Resumé
Jævnfør vedtægterne skal budget for næste kalenderår samt flerårigt budgetoverslag
fremsendes til interessenterne til orientering. Bestyrelsen godkendte på møde den 1. juli
2019 det fremlagte budget 2020.
Beredskabsdirektøren vil den kommende tid gennemgå det godkendte budget. Måtte der
være behov for mindre justeringer vil beredskabsdirektøren gerne have mulighed for
dette.
Direktøren indstiller,


At bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand til at godkende eventuelle
mindre justeringer af budget 2020 med overslagsår.

Sagsfremstilling
Budget 2020 er et budget i balance.
Beredskabsdirektøren vil den kommende tid arbejde med organisatoriske justeringer
ligesom økonomien vil blive gennemgået. Herudover henstår pt. uafklarede udgifter til
brandhanenettet samt eventuelle indkøb af nye tilsynsbiler.
Derfor vil beredskabsdirektøren den kommende tid gennemgå det godkendte budget.
Måtte der være behov for mindre justeringer vil beredskabsdirektøren gerne have mulighed for dette.
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt. Bestyrelsen orienteres på næste.
Der indarbejdes som beskrevet i pkt.7, DKK 100.000 til nedlæggelses og udskiftning af
brandhaner ligesom udskiftning af tilsynskøretøjer indarbejdes – se endvidere pkt. 9.
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9. Nye tilsynskøretøjer
Resumé
Sydøstjyllands Brandvæsen skal den kommende tid foretage udskiftning af to tilsynskøretøjer.
Beredskabsdirektøren vil orientere om mulighederne fsa. køretøjer og finansiering. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.
Direktøren indstiller at,


Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Ved selskabets etablering blev det forudsat at små køretøjer, såsom tilsyns- og indsatslederkøretøjer, afskrives på 10 år. Tilsynskøretøj I3 og I5 blev overdraget fra henholdsvis
Horsens Kommune og Hedensted Kommune, hvor disse er indkøbt i henholdsvis 2007
og 2009.Køretøjerne står således til udskiftning.
Beslutning
Direktørens indstilling blev fulgt.
Tilsynskøretøjerne udskiftes med henholdsvis nyt el- og hybridkøretøj.

10. Eventuelt
Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat til årsrapport blev underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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