Referat
Åben dagsorden - pkt. 4 lukket
Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands
Brandvæsen

Mødedato: 22. spetember 2020
Mødetid: 15:00
Mødested: Videokonference

Peter Sørensen
Kasper Glyngø
Martin Ravn – deltog ikke i behandlingen af punkt 9
Hanne Grangaard
Jeppe Mouritsen - afbud
Niels Peter Bøgballe - afbud
Jesper Flensted – afbud
Dan Andreasen
Jørgen Abrahamsen – Klaus Munk deltog i stedet
Charlotte Lund
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Punkt 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
Der opfordres til, at der medsendes telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med udsendelse af invitationer til videomøder.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 2: Godkendelse af referat
Sagsfremstilling
Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde
Direktøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.

Bilag
Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen april 2020
Beslutning
Ingen bemærkninger.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 3: Status siden sidst
Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden sidste møde.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Beredskabsdirektøren orienterede om udrykningsaktiviteterne i august herunder særligt branden på Søndergade og Vindingvej.
Herudover blev der orienteret om forholdsregler ifm. corona samt at Sydøstjyllands Brandvæsen kigger ind i mulighederne for at skabe bedre arbejdsmiljømæssige forhold for brandmændene på brandstationerne.
Der undersøgers forskellige modeller som forelægges beredskabskommissionen.
Hanne Grangaard forespørger om årsagen til, at der undersøges for en ny
brandstationslokalitet i Hedensted. Beredskabsdirektøren oplyser, at dette
primært skyldes en henvendelse fra præhospitalet i Region Midt, hvor de udtrykker ønske om et ”bofællesskab”.
Formanden understreger at der skal være opmærksomhed på, hvor lang tid
selskabet eventuelt binder sig i en lejekontrakt.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 4: Budgetopfølgning første halvår – Lukket punkt
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i
kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder eventuelle
initiativer, der er iværksat på baggrund af disse.
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.
Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 6 måneder.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 2) Budgetopfølgning januar – juli 2020
Beslutning
Formanden udtrykte tilfredshed i forhold budgetopfølgningen for 1. halvår
2020.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 5: Ny aftale om afregning af tjenestemænd
Sagsfremstilling
Ved etablering af Sydøstjyllands Brandvæsen pr. 1. januar 2016 blev to tjenestemænd udlånt til brandvæsnet af Horsens Kommune. De to tjenestemænd er efterfølgende blevet ansat i brandvæsnet, men Horsens Kommune
fortsatte som forsikringsmyndighed, hvorved den samlede pensionsforpligtelse over for tjenestemanden forblev hos Horsens Kommune.
Horsens Kommune har således indtil nu finansieret brandvæsnets pensionsforpligtelse overfor de to tjenestemænd. Ejerkommunerne bør i fællesskab og
i henhold til ejerfordelingen på 62:38 afholde udgifterne til pension til de to
tjenestemænd. Dette medfører en forhøjelse af ejerkommunernes samlede
bidrag med 580.000 kr. i 2020, hvilket pristalsreguleres i fremtiden.
I forlængelse af ovenstående anmodes Beredskabskommissionen om at tiltræde en ny aftale med Sampension om godtgørelse af de tjenestemandsforpligtelser, som Sydøstjyllands Brandvæsen påtager sig overfor de to tjenestemænd samt deres eventuelle efterladte.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen godkender at ejerkommunernes samlede
bidrag til Sydøstjyllands Brandvæsen forhøjes med 580.000,- i 2020 og
frem



At Beredskabskommissionen tiltræder Aftale mellem Sydøstjyllands
Brandvæsen og Sampension
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Bilag
Bilag 3) Udkast til aftale mellem Sydøstjyllands Brandvæsen og Sampension
Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 6: Robusthedsanalysen
Sagsfremstilling
Med afsæt i Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 gennemførte Forsvarsministeriet i 2019 en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de
kommunale redningsberedskaber. Undersøgelsen blev afsluttet med en rapport i december 2019.
Forsvarsministeren og forsvarsforligskredsen i Folketinget har taget rapporten
til efterretning. Der er i forligskredsen enighed om, at der skal følges op på
rapportens anbefalinger. Opfølgningen forankres i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og KL. De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen får ansvar for sammen at omsætte forslag til konkrete løsninger.
Det indebærer, at der skal tages konkret stilling til den videre implementering
af forslagene til øget robusthed samt til eventuel udbredelse af eksemplerne
på god praksis.
På den baggrund opfordres de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen til i fællesskab at:
- udarbejde en implementeringsplan til Forsvarsministeriet og KL, som indeholder udkast til, hvordan anbefalinger konkret kan udmøntes, hvordan de
skal prioriteres, og hvor de skal forankres,
- at iværksætte tiltagene i planen efter godkendelse af Forsvarsministeriet og
KL
- at rapportere løbende på fremdriften i implementeringen
Det fælles oplæg til en implementeringsplan sendes til Forsvarsministeriet og
KL senest den 26. oktober 2020.
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Det samlede arbejde tilstræbes at være tilendebragt inden udgangen af
2022, idet enkelte projekter særligt på IT-området kan løbe længere. Med
udgangen 2022 skal der være et samlet overblik over, hvornår samtlige projekter kan forventes tilendebragt.
De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen giver en samlet
status for implementeringen i hhv. april og oktober måned 2021 og 2022.
Forsvarsministeriet og KL inddrages løbende ved eventuelle væsentlige udfordringer eller afvigelser.

Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag:
Bilag 4) Rammedirektiv
Bilag 5) Ramme for opfølgning på Robusthedsundersøgelsen
Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 7: Udrykningsstatistik, responstider og afvigelser

Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren vil på mødet redegøre for statistik over afgangstider og
responstider fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen.
Beredskabsdirektøren indstiller,



At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 6) Udrykningsstatistik august 2020
Beslutning
Beredskabsdirektøren orienterede om afgangs- og responstider med baggrund i Bilag 6. Overordnet set ligger tiderne pænt i forhold til servicemålene.
Der opleves dog fortsat afvigelser på primært station Hornsyld og Klakring.
Som orienteret ved Beredskabskommissionens møde i april 2020 har vi
sammen med leverandøren et stort fokus på afhjælpning af disse afvigelser.
Det er således iværksat, at begge stationer kaldes ved alarmer i de to stationers dækningsområde. Mandskab på station Klakring er desuden vagtsat i
dagtimerne på hverdage.
Næstformanden og beredskabsdirektøren undersøger endvidere i samråd
med Hedensted Kommunes erhvervschef muligheden for at afholde rekrutteringsmøde i Juelsminde/Klakring området.
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Formanden ser med alvor på udfordringen, og understreger at det er beredskabskommissionens ansvar at opgaven løses forsvarligt. Alle gode initiativer
skal derfor bringes i spil, og vi skal gøre vort yderste for at understøtte en
øget rekruttering i Klakring området. Hvad kan vi gøre for at gøre det ekstra
attraktivt?
Næstformanden nævner at vi skal ud at tale med virksomhederne, da accept
fra primær arbejdsgiver er en vigtig forudsætning. Derudover vil bedre forhold givetvis kunne gøre det mere attraktivt.
Martin Ravn opfordrer til at kontakte den lokale avis, for herigennem at rette
fokus på udfordringen. Sociale medier, som f.eks. Facebook, vil også kunne
indtænkes, meget gerne via små videoklip.
Formanden nævner at der kan være udfordringer for arbejdsgivere forbundet
med at skulle ”aflevere” medarbejdere til beredskabet i arbejdstiden. Kommunerne bør også bidrage og foregå med et godt eksempel. Det bør derfor
undersøges om kommunale medarbejdere vil kunne medvirke til at løse udfordringerne.
Beredskabsdirektøren informerer om at der bl.a. anvendes erhvervekampagnen www.blivbrandmand.nu samt sociale medier.
Charlotte Lund oplyser hertil, at produktionen af en video målrettet virksomhedsejere nærmer sig sin afsluttende fase. Videoen skulle få titlen: ”Lad dem
løbe”.
Formanden bemærkede afslutningsvist at punktet skal medtages på beredskabskommissionens kommende møder.
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Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 8: Ny tankvogn og udstyr Endelave
Sagsfremstilling
Sydøstjyllands Brandvæsen har søgt Trygfonden om midler til styrkelse af
beredskabet på Endelave. Trygfonden støtter projektet med kr. 250.000 kr.
til indkøb af traktortrukket vandtankvogn med pumpe og slangevinde samt
personligt udstyr til de frivillige brandfolk.
Vandtankvognen skal erstatte en ældre traktortrukket tankvogn. Den nye
tankvogn får en forøget vandkapacitet samt pumpe og slangevinde. Vi forventer at kunne købe en vogn med vandtank på ml 3.000 og 4.000 liter.
Pumpe og slangevinde betyder, at en indsats kan startes hurtigere end det er
tilfældet nu, da der med den nye pumpe ikke skal lægges traditionelle brandslanger ud for at lave den vigtige førsteindsats. Med den nye pumpe kan der
trækkes en højtryksslange ud af en slangevinde, hvilket er væsentligt hurtigere end at skulle udlægge almindelige brandslanger. Dét er vigtigt at kunne
iværksætte den førsteindsats hurtigt, da mulighederne for at begrænse en
brand derved stiger væsentligt. Vandtankvognen skal som nu også trækkes
af en traktor i fremtiden.
Udover køb af vandtankvogn, så giver Trykfondens midler os mulighed for at
købe nye branddragter. Nye branddragter gør det langt mere bekvemt at være brandmand, og derfor kan den enkelte brandmand været i indsats i længere tid.
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Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen bevilliger anlægsmidler og rådighedsbeløb
på 250.000 kr. ekskl. moms til indkøb af ny tankvogn og udstyr til Endelave.



At Beredskabskommissionen godkender at udgiften finansieres ved
modtagne midler på 250.000 kr. fra Tryg-fonden.

Beslutning
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 9: Orientering fra KL omkring nedlæggelse af brandhaner
Sagsfremstilling
Ved skrivelse den 25. juni 2020 har KL i offentlig tilgængelig orientering opfordret til, at der påbegyndes et systematisk samarbejde mellem kommunerne, beredskabet og vandforsyningsselskaberne med henblik på dels at få
overblik over brandhaner samt udarbejdet en plan for vedligehold og nedlæggelse af overflødige brandhaner.
Der har været en længerevarende dialog mellem vandselskabernes organisationer - DANVA og Danske Vandværker - og KL om betalingsforholdene mellem vandselskaberne og de kommunale redningsberedskaber. Det er afklaret,
at det kommunale redningsberedskab skal betale for vedligeholdelse og nedlæggelse af brandhaner.
Sydøstjyllands Brandvæsen foretager eftersyn af alle A- og B-brandhaner en
gang pr. år. Bestyrelsen besluttede på møde i oktober 2019, at Sydøstjyllands Brandvæsen skulle indarbejde ekstra 100.000,- i budgettet til reparation og nedlæggelsen af defekte A- og B-brandhaner. Det blev også besluttet,
at C-brandhaner alene skiftes/nedlægges i forbindelse med ledningsarbejde.
Alle brandhaner forsynes med vand fra det eksisterende ledningsnet med
drikkevand. En brandhane har sin egen stikledning. Stikledningen er fyldt
med stillestående vand mellem vandledningen, hvor vandet løber med tryk
frem mod forbrugerne, og til indløbet i bunden af brandhanen.
Der har historisk været behov for etablering af C-brandhaner, men disse indgår ikke længere som en del af vandforsyningen i det operationelle beredSide 6 af 22

skab. Dette skyldes især udviklingen af nye slukningsmetoder kombineret
med, at C-brandhanerne giver en begrænset mængde vand. Til sikring af
drikkevandskvaliteten bør de eksisterende C-brandhaner nedlægges. Der er
dog en ikke ubetydelig økonomi forbundet med nedlæggelsen.
I forlængelse af KL’s opfordring og status som beskrevet ovenfor udestår, at
der udarbejdes en plan for de eksisterende C-brandhaner. I Hedensted kommune er der 26 C-brandhaner og i Horsens er der 122 C-brandhaner. Prisen
for nedlæggelse af en C-brandhane varierer afhængig af de konkrete forhold,
herunder hvor tilgængeligt brandhanen står, om den står i fast belægning
eller jord/græs og hvor lang en stikledning, der fører fra vandledningen i vejen og til brandhanen. I værste fald vil nedlæggelse koste 30.000 kr. ekskl.
moms pr. brandhane.
Sydøstjyllands Brandvæsen ønsker at tage initiativ til udarbejdelse af en plan
for nedlæggelse af C-brandhanerne i henholdsvis Hedensted og Horsens
Kommuner. Planen bør udarbejdes sammen med de berørte vandværker og
vandselskaber.
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Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen fra KL til efterretning.



At Beredskabskommissionen godkender, at Sydøstjyllands Brandvæsen
tager initiativ til, at der udarbejdes en plan for nedlæggelse af Cbrandhaner sammen med de berørte vandselskaber og vandværker.

Bilag
Bilag 7) Administrativ information om brandhaner og vand til brandslukning
Beslutning
Martin Ravn deltog ikke i sagens behandling.
Formanden opfordrer til at sende opgaven i udbud som en samlet opgave eller flere delopgaver.
Næstformanden oplyser at vandforsyningsområdet i Hedensted Kommune er
fragmenteret, men bakker op om at der indhentes tilbud på opgaven.
Formanden konkluderer at selskabet tildeles mandat til at forhandle med de
berørte aktører. Det kan i den forbindelse overvejes at fordele opgaven ud
over flere år, eksempelvis 3 år.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 10: Orientering RBD
Arbejdet med revisionen af den risikobaserede dimensionering, for 20212024 nærmer sig sin afslutning og præsenteres på ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. oktober 2020.
Beredskabsdirektøren vil på mødet give en foreløbig status på projektet og
projektplan. Materiale til ekstraordinært møde vil blive udleveret på mødet.
Beredskabsdirektøren indstiller,


At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag
Bilag 8) Projektplan RBD 2020
Beslutning
Beredskabsdirektøren informerer om, at der beredskabskommissionens medlemmer snarest vil modtage forslag til risikobaseret dimensionering. Idet materialet er ganske omfangsrigt, vil forslaget blive afleveret på en USB-stick.
Henset til det omfangsrige materiale kan det være formålstjenstligt at læse
materialet bagfra.
Der planlægges for et fysisk møde den 1. oktober 2020, hvor forslaget overordnet vil blive præsenteret.
Situationen omkring Covid-19 følges selvsagt tæt, hvorfor mødet kan blive
ændret til en videokonference.
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Formanden og næstformanden er enig i, at vi følger situationen i forhold til
beslutning om mødeform.
Dan Andreasen melder afbud til mødet den 1. oktober 2020.
Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.
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Punkt 11: Eventuelt

Beslutning
Ingen bemærkninger.
Formanden hævede mødet kl. 15.45.
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12: Underskrifter
Underskrifter
Peter Sørensen

Kasper Glyngø
Martin Ravn
Hanne Grangaard
Jeppe Mouritsen
Niels Peter Bøgballe
Jesper Flensted
Dan Andreasen
Jørgen Abrahamsen
Charlotte Lund
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