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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 

 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt.



 

 

 

Side 4 af 19 

 

Punkt 2: Godkendelse af referat 

 
Sagsfremstilling 

 
Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde 

 
Beredskabsdirektøren indstiller, 
 

 At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat. 
 

 
Bilag 

Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen september 2020 
 

 
Beslutning 

 
Ingen kommentarer til referatet.  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 3: Status siden sidst 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brand-

væsen siden sidste møde. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektøren orienterede om ansættelse af timelønnet medarbejder 
til hjælp til eftersyn af brandhaner og forefaldende arbejde i den operative 

drift. 
Herudover blev der orienteret om proces for gennemgang af alle køretøjer 

grundet udløb af garanti. 

 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 4: Budgetopfølgning januar - november – Lukket punkt 

Sagsfremstilling 

Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i 

kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder eventuelle 

initiativer iværksat på baggrund af disse.  

 

Af bilagets side 1 fremgår de bogførte indtægter og udgifter. I noterne frem-

går forklaringer på væsentlige afvigelser i de faktiske tal i forhold til det bud-

getterede.  

 

Overordnet set skyldes det mindre forbrug en tilbagebetaling på 720.000,- 

fra 2019 jf. kontrakt med Service og Beredskab samt, at indkøb af tilsynskø-

retøjer er konteret under anlægsaktiviteter. Sidstnævnte påvirker derved ikke 

driftsbudgettet, men udlignes i årets resultatopgørelse.  

Herudover skyldes det mindre forbruget generel tilbageholdenhed og mindre 

aktivitet grundet Corona, øget fokus på optimering, samt flere fakturerbare 

blinde alarmer. 

 

Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 10 må-

neder. 
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Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 2) Budgetopfølgning januar – november 2020 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektøren orienterede om, at der i den kommende tid foretages 

indkøb som beskrevet i ledelsesberetning 2019, indkøb til implementering af 

RBD. 

 

Formanden udtrykker tilfredshed med budgetopfølgningen.  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 5: Korrigeret budget 2021– Lukket punkt 

Sagsfremstilling 

Det følger af vedtægterne, at budget for næste kalenderår samt flerårigt 

budgetoverslag skal fremsendes til interessenterne til orientering. Bered-

skabskommissionen godkendte på møde i april 2020 det fremlagte budget 

2021.  

Der er siden april sket væsentlige ændringer i pris og lønfremskrivningen li-

gesom der har været korrektioner af ejerkommunernes bidrag.   

 

Økonomiafdelingerne i kommunerne og Sydøstjyllands Brandvæsen foreslår, 

at den fremadrettede proces for budgettering ændres. Med ændringen vil det 

fremgå af regnskabsregulativet, at budget præsenteres i april for det kom-

mende år. I forlængelse heraf fremlægges korrigeret budget på et års sidste 

møde. 

 

Beredskabsdirektøren har korrigeret budget 2021 med overslagsår. Budgettet 

er i balance. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender det korrigerede budget 2021 

med overslagsår.  

 At budget 2021 med overslagsår, fremsendes til selskabets interessen-

ter til orientering 

 At Beredskabskommissionen godkender den ændrede budgetproces  
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Bilag 

Bilag 3) Korrigeret budget 2021 + overslagsår 

 

Beslutning 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 6: Beredskabsstyrelsens udtalelse over Forslag til plan 

for Risikobaseret dimensionering 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen godkendte på ekstraordinært møde den 1. oktober 

2020, at Forslag til plan for risikobaseret dimensionering sendes til udtalelse 

hos Beredskabsstyrelsen samt at Forslag til plan for risikobaseret dimensio-

nering offentliggøres til høring i oktober. 

Forslag til plan er sendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen og i offentlig 

høring den 15. oktober 2020. 

Høringsperiode for den offentlige høring er afsluttes den 13. november 2020, 

og der er indkommet en bemærkninger fra denne høring fra Østjyllands 

Brandvæsen. 

 

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Forslag til plan for risikobaseret dimen-

sionering er vedlagt som bilag 4. 

 

Bredskabsdirektøren vil på mødet præsentere Beredskabsstyrelsens udtalelse 

over Forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt høringssvar fra 

Østjyllands Brandvæsen.  

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager udtalelse fra Beredskabsstyrelsen til 

efterretning 

 At Beredskabskommissionen tager høringssvar fra Østjyllands Brand-

væsen til efterretning 

 At Beredskabskommissionen tager Beredskabsdirektørens bemærknin-

ger til udtalelse fra Beredskabsstyrelsen samt høringssvar fra Østjyl-

lands Brandvæsen til efterretning 
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 At Beredskabskommissionen godkender at Forslag til plan risikobaseret 

dimensionering med beredskabsstyrelsens udtalelse som bilag sendes 

til endelig godkendelse i Hedensted og Horsens Byråd 

 

Bilag: 

Bilag 4) Beredskabsstyrelsens udtalelse til Forslag til plan for risikobaseret 

dimensionering 

Bilag 5) Høringssvar Østjyllands Brandvæsen 

 

Beslutning  

Beredskabsdirektøren orienterede om Beredskabsstyrelsen udtalelse.  

Udtalelsen indeholder ingen væsentlig kritik af udkastet til planen, men alene 

forskellige opfordringer til beredskabet. De væsentligste punkter i Bered-

skabsstyrelsens udtalelse angår:  

- Udarbejdelse af møde- og alarmplaner,  

- Tilstrækkelig beskrivelse af funktionsbestemt efteruddannelse af ind-

satsledere, 

- Opfordring til at følge indsatsledervagten med fokus på responstider 

samt samtidige og længerevarende hændelser.  

Beredskabet er enig i styrelsens opfordringer, og derfor vil de nævnte forhold 

blive bearbejdet løbende og som beskrevet i udkastet til planen. 

 

Beredskabsdirektøren orienterede derudover om høringssvar fra Østjyllands 

Brandvæsen, hvilket ikke giver anledning til ændringer i indholdet af udkastet 

til Plan for risikobaseret dimensionering 

 

Der er lavet en indstilling til de to økonomiudvalg og den efterfølgende god-

kendelse i de to byråd.  
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Beredskabskommissionen indstiller enstemmigt til godkendelse.  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 7: Mandskabssituationen i Klakring 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om mandskabssituationen i 

Klakring samt iværksatte tiltag.  

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

 

Beslutning  

Beredskabsdirektøren orienterede om processen og de initiativer, der er 

iværksat sammen med leverandøren.  

Hvervningsarrangementet på SP Moulding blev aflyst grundet Corona restrik-

tioner. Der er i stedet formidlet kontakt mellem SP Moulding, Jual og Falcks 

ledelse med henblik på rekruttering fra virksomhederne i lokalområdet.  

 

Falck oplyste på ledelsesmøde med Sydøstjyllands Brandvæsen den 19. okto-

ber 2020, at de er overbevist om, at de kan løse opgaven. 

Næstformanden spørger ind til dækningen af beredskabet, jf. det manglende 

mandskab.  

Beredskabsdirektøren oplyser at der i samarbejde med Falck er lavet tiltag 

med kontinuerlig vagtplanlægning for stationen i Klakring og at station Horn-

syld herudover alarmeres som back-up på alle meldinger. 

 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 8: Udrykningsstatistik, responstider og afvigelser 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren vil på mødet redegøre for statistik over afgangstider og 

responstider fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brand-

væsen.  

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 6) Afgangs- og responstider t.o.m okt. 2020 

 

Beslutning  

Næstformanden spørger ind til stigningen i responstiden i område Brædstrup. 

Beredskabsdirektøren forklarer at responstiderne er gennemsnit af alle ud-

rykningerne i området og at stigningen med stor sandsynlighed skal tilskrives 

at flere udrykninger har været til adresser med længere kørevej.  

Responstiderne for område Brædstrup undersøges nærmere.  

 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 

 

 



 

 

 

 

Side 15 af 19 

 

Punkt 9: Status brandsyn 

Sagsfremstilling 

På grund af Corona-/COVID-19-situationen blev der ikke afviklet brandsyn i 

foråret 2020, hvilket selvsagt har givet et efterslæb på afviklingen. 

Vi har gennem hele året været i løbende dialog med Beredskabsstyrelsen 

omkring status på afvikling af brandsyn.  

 

Sydøstjyllands Brandvæsen har en forventning og ambition om, at udsatte 

brandsyn fra foråret 2020 vil kunne indhentes og gennemføres inden årets 

udgang. Vi arbejder derfor fokuseret og målrettet på at indfri dette, herunder 

ved at prioritere ressourcer til dette vigtige område. Det er således fortsat 

Sydøstjyllands Brandvæsens forventninger og ambition, at udsatte brandsyn 

vil kunne indhentes og gennemføres i 2020.  

 

Der må selvfølgelig fortsat tages forbehold for objekter, der endnu ikke er 

genåbnede, og som sandsynligvis heller ikke bliver det i 2020. Det er f.eks. 

diskoteker, idet en af de bærende elementer er at brandsyn foretages når 

lokaliteten er i brug/drift. 

 

Der er til dato afviklet ca. 75 procent af de lovpligtige brandsyn i 2020. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

 

Beslutning  

Ingen bemærkninger 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 10: Opfølgning på Robusthedsanalysen 

Sagsfremstilling 

Status på ”Opfølgning på analysen af de kommunale redningsberedskabers 

robusthed og dimensionering” er, at Danske Beredskaber har sendt følgeskri-

velse samt forslag til implementeringsplaner til KL. Materialet er tilsvarende 

fremsendt fra Beredskabsstyrelsen til Forsvarsministeriet. 

 

Robusthedsundersøgelsens anbefalinger vurderes implementeret inden ud-

gangen af 2022 med undtagelse af visse løsninger vedr. data og viden, der fx 

kræver investeringer af nye IT-løsninger. 

 

Beredskabsdirektøren vil på mødet orienterer om sidste nyt i sagen. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 7) Cover til opfølgning på analysen af de kommunale redningsberedska-

bers robusthed og dimensionering 6. november 2020 – endelig 

Bilag 8) Implementeringsplan vedr. opfølgning på analysen af de kommunale 

redningsberedskabers robusthed og dimensionering 6. november 2020 – en-

delig 

 

Beslutning  

Beredskabsdirektørens indstilling godkendt. 
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Punkt 11: Mødekalender 2021 

Sagsfremstilling 

Følgende datoer er afsat til møder i 2021: 

12. januar 2021 kl. 15-17  

13. april 2021 kl. 15-17  

28. september 2021 kl. 15-17  

16. november 2021 kl. 15-17 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender mødekalender for 2021. 

 

Bilag 

 

Beslutning  

Jesper Flensted oplyser at der er udfordringer med møde den 16. november.  

Niels Peter Bøgballe oplyser at der 12. januar og 13. april er sammenfald 

med andre mødeaktiviteter.  

 

Det blev aftalt at beredskabsdirektøren tager kontakt til de to borgmesterse-

kretariater og undersøger om det er muligt at finde nye datoer, hvor der ikke 

er politiske møder. 

 

Forslag til mødekalender 2021 ser således ud: 

19. januar 2021 kl. 15-17 

8. april 2021 kl. 15-17 

28. september 2021 kl. 15-17 

25. november 2021 kl. 15-17. 
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Punkt 12: Eventuelt 

 

Beslutning  

Ingen bemærkninger 
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Punkt 13: Underskrifter 

Beredskabsdirektøren orienterede om at der arbejdes med at finde en løsning 

til digital underskrift. 

Beredskabskommissionen udtrykte ønske om anvendelse af Penneo. 

Administrationen undersøger mulighederne ved IT-afdelingerne. 

 

Underskrifter 

Peter Sørensen 
  

 

Kasper Glyngø   

 

Martin Ravn   

 

Hanne Grangaard   

 

Jeppe Mouritsen   

 

Niels Peter Bøgballe   

 

Jesper Flensted   

 

Dan Andreasen   

 

Jørgen Abrahamsen   

 

Charlotte Lund   

 


