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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 
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Punkt 2: Godkendelse af referat 

 
Sagsfremstilling 

 
Referat fra sidste Beredskabskommissionsmøde 

 
Beredskabsdirektøren indstiller, 
 

 At Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat. 
 

 
Bilag 

Bilag 1) Referat Beredskabskommissionen november 2020 
 

 
Beslutning 
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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. 

 

 

Beslutning 
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Punkt 4: Beredskabets Robusthed - Lukket 

Sagsfremstilling 

Forsvarsministeriets Robusthedsanalyse samt udtalelse fra Beredskabsstyrel-

sen til Plan for Risikobaseret dimensionering anbefaler begge en styrkelse af 

den operationelle ledelse og vagtcentral. På initiativ fra Østjyllands Brandvæ-

sen og som besluttet af Beredskabskommissionen på møde i januar 2020, har 

der været dialog med Østjyllands Brandvæsen samt Horsens Kommune for 

afklaring af mulighederne for at efterkomme anbefalingerne. Der er på bag-

grund af disse undersøgelser udarbejdet udkast til aftale med Horsens Kom-

mune, som øger robustheden af den operationelle ledelse, styrker vagtcen-

tralen og sikre investeringer i materiel og uddannelse i fremtiden.  

Den endelige aftale skal godkendes af Beredskabskommissionen. 

 

Aftalen skal udmøntes i en ændring af såvel brandkontrakten samt kontrakt 

om vagtcentralbetjening, begge med Horsens Kommune, Service og Bered-

skab og med formel ikrafttrædelse 1. januar 2021. 

 

Aftalen indebærer rent økonomisk, at der frigøres et beløb på 220.000 kr. 

årligt til Sydøstjyllands Brandvæsen til styrkelse af den operative ledelse, 

kompetenceudvikling og planlagte investeringer. 

 

Aftalen vil – udover at øge robustheden i den operationelle ledelse og styrke 

vagtcentralen - give flere fordele for det samlede beredskab. Med aftalen 

fjernes forbrugsafregning, da opgaver i forbindelse med afregning mv. ikke 

understøtter arbejdet med at forbedre samarbejdet mellem Sydøstjyllands 

Brandvæsen og Service og Beredskab. Afregning omfatter især for håndtering 

af ABA-anlæg, stationsdækning og betaling for antal udkald højere eller lave-

re end 400 for station Horsens.  
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En styrkelse af vagtcentralen kan give grundlag for, at vagtcentralen i fremti-

den vil kunne løse flere opgaver, herunder varetage nogle af de samme op-

gaver for andre kommuner, som vagtcentralen varetager for Horsens Kom-

mune. Det vil styrke erfaringsopsamlingen og rutinen i vagtcentraloperatør-

arbejde. Lokalkendskab er endvidere en styrke under indsatser og den lokale 

forankring gør også, at nytten af erfaringsopsamling og evaluering øges.  

 

Aftalen giver endvidere en sikkerhed for investering i nye køretøjer og nyt 

materiel, både som led i den sædvanlige udskiftning af køretøjer, men også 

til understøtning af den fremtidige operative ledelse. Dette er til gavn for det 

samlede dækningsområde, da køretøjerne dækker hele dækningsområdet 

med specialmateriel. 

 

Samlet set er aftalen således en betydelig styrkelse af såvel den operative 

ledelse som Horsens Kommunes vagtcentral, og med deraf følgende mulig 

positiv virkning også for Hedensted Kommune. 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender aftalen med Horsens Kommu-

ne og bemyndiger Beredskabsdirektøren til at udmønte aftalen i en 

ændring af den eksisterende brandkontrakt med Horsens Kommune, 

Service og Beredskab samt aftale om vagtcentral med Horsens Kom-

mune. 

 

Bilag 

Bilag 2) Notat om styrkelse af beredskabets robusthed 

 

Beslutning 
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Punkt 5: Udrykningsstatistik og responstider  

Sagsfremstilling 

Der vil på mødet blive redegjort for statistik over afgangstider og responsti-

der fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen.  

 

Der har i 2020 være et mindre fald i udrykningerne, i forhold til de foregåen-

de år. Målt over en periode på 4 år, har der været et samlet fald på 75 ud-

rykninger – dvs. ca. 7 %.  

 

En del af tilbagegangen ses i antallet af udrykninger til automatiske brand-

alarmer (ABA’er), hvor der er 23 færre end gennemsnittet for perioden.  En 

del af denne tilbagegang vurderes at skyldes, at mange virksomheder har 

haft et markant lavere aktivitetsniveau, eller holdt lukket aktivitetsniveauet 

pga. Covid-19 situationen.  

 

Udkald fordelt på stationer i 2020 

Station Horsens  504 

Station Hedensted  117 

Station Tørring   75 

Station Brædstrup   64 

Station Hornsyld     73 

Station Klakring   53 

I alt   882 

 

Responstiderne ligger meget stabilt for station Horsens, hvor udsvingene over 

årene kun variere med 10-15 sekunder. Døgnstyrken afgår på et minut og 

her er det infrastrukturelle ændringer, som bevirker til udsving. Deltidsstatio-

ner som afgår på 5 minutter, har deraf naturligvis længere responstid, men 

pga. af færre antal udrykninger, er responstiderne her noget mere svingende 
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på de enkelte stationer. Når landstationerne fx rykker ud til kanten af deres 

slukningsområder, eller rykker ud til en hændelse ved siden af brandstatio-

nen, medvirker det til udsving i responstiderne. I 2020 var den gennemsnitli-

ge responstid for de alle deltidsstationer 10;59 mod et gennemsnit for de sid-

ste 3 år på 10;44 

 

Gennemsnitlig responstid for Sydøstjyllands Brandvæsen: 

 

Døgnvagt:   07;12 

Deltids stationer:  10;59 

 

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

Bilag 3) Udrykningsstatistik 2020 

 

Beslutning  
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Punkt 6: Status brandsyn 

Sagsfremstilling 

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

foråret 2020 ligesom der har manglet en forebyggende medarbejder i de sid-

ste to måneder af året. Dette har givet et efterslæb på afviklingen samt et 

øget pres på at indfri forventningen og ambitionen om, at udsatte brandsyn 

fra foråret 2020 skulle indhentes og gennemføres inden årets udgang.  

Vi har arbejdet fokuseret og målrettet på at indfri dette og prioriteret res-

sourcer til dette vigtige område.  

 

Status på brandsynsvirksomhed i 2020 er at vi har registreret 1.163 brand-

synsobjekter (fordelt på ca. 800 adresser).  

Heraf har 802 brandsynsobjekter været til syn i 2020. Ved årets slutning er 

der gennemført brandsyn på 791 objekter, svarende til 98,6 %. De resterede 

11 brandsynsobjekter har ikke været tilgængelige pga. COVID-19 situationen 

(tvangslukket eller midlertidig lukket). 

 

Beredskabsstyrelsen har oplyst at henset til den helt usædvanlige situation i 

2020, vil der kunne forventes meddelt dispensation for gennemførelse af ik-

ke-tilgængelige objekter. Den reelle gennemførelsesprocent vil således heref-

ter være 100 %. Uagtet at der meddeles dispensation for gennemførelsen, vil 

vi udføre brandsynene snarest mulig efter, at de pågældende objekter er 

genåbnede. 
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Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning  
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Punkt 7: APV og Trivselsundersøgelse  

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen har primo januar 2021 gennemført en arbejds-

pladsvurdering (APV) samt en trivselsmåling.  

 

Der er frihed for enhver organisation til at vælge hvilken proces, der skal fin-

de anvendelse ved gennemførelsen af arbejdspladsvurderingen. I Sydøstjyl-

lands Brandvæsen er der syv ansatte. Det er relativt få i forhold til at gen-

nemføre en proces med tilstrækkelig anonymitet i forhold til de afgivne svar. 

Omvendt er der ikke mulighed for, at Sydøstjyllands Brandvæsen kan gen-

nemføre processen sammen med andre organisationer.  

 

Arbejdsmiljørepræsentant og de øvrige medarbejdere er enige om, at proces-

sen mest hensigtsmæssigt kan gennemføres som samlet proces, hvor både 

arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelsen laves som en spørgeskema-

undersøgelse, med en opfølgende samtale i plenum. Samtalen kan i plenum 

alene dreje sig om de forhold, som medarbejderne ønsker at tale om.  

 

Måtte der i relation til trivselsundersøgelsen være noget, som en medarbejder 

ikke ønsker skal drøftes i plenum, så er der mulighed for at drøfte det kon-

krete emne i en-til-en samtaler med direktøren. Derudover vil der efter behov 

blive tilrettelagt opfølgende samtaler mellem direktøren og den enkelte med-

arbejder. 

 

I relation til arbejdsmiljøundersøgelsen blev der i plenum både drøftet og 

dermed kvalificeret de adresserede problemer i spørgeskemaet, men også 

drøftet hensigtsmæssige løsninger samt nødvendige frister derpå.  
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Resultatet af arbejdspladsvurderingen fremgår af handlingsplanen. Der er 

enighed om, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstået på den 

måde, at der skal iværksættes en løsning straks for at sikre, at én eller flere 

medarbejdere kan passe deres arbejde på en arbejdsmiljømæssige forsvarli-

ge måde. 

 

Det endelige resultatet af trivselsundersøgelsen foreligger i skrivende stund 

ikke, men overordnet er der enkelte punkter som ønskes drøftet efterfølgen-

de ved en-til-en samtaler. Disse er planlagt og gennemføres ultimo januar.  

 

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere nærmere om resultatet af ar-

bejdspladsvurdering og tendenser i trivselsundersøgelsen herunder opfølg-

ningsprocessen.  

 

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning 

 

Bilag 4) APV handlingsplan 2021 

 

Beslutning  
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Punkt 8: Korrigeret kasse- og regnskabsregulativ 

Sagsfremstilling 

Som følge af årsregnskab 2019 og den efterfølgende behandling i bered-

skabskommissionen på møde i april 2020, har Sydøstjyllands Brandvæsen 

korrigeret Kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag.  

Korrektionen vedrører håndteringen af anvisning af regnskabsbilag, kontroller 

af variable lønydelser herunder timeindberetninger for indsatsledere. Således 

der i højere grad end tidligere sikres mod besvigelser. 

Sydøstjyllands Brandvæsens indkøbspolitik er ligeledes indført i Kasse- og 

regnskabsregulativ.  

 

Procedurerne blev implementeret ultimo 2019 og er nu korrigeret i Kasse- og 

regnskabsregulativ med tilhørende bilag til beredskabskommissionens god-

kendelse.  

 

Under henvisning til referat af Beredskabskommissions møde af november 

2020, er budgetprocessen ligeledes korrigeret i Kasse- og regnskabsregulativ.  

Det betyder at proces for budgettering er ændret således, at budget præsen-

teres i april for det kommende år. I forlængelse heraf fremlægges korrigeret 

budget på et års sidste møde i Beredskabskommissionen.  
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Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender korrigeret Kasse- og regn-

skabsregulativ 

 

Bilag 5) Kasse- og regnskabsregulativ 2021 

 

Beslutning  
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Punkt 9: Indkøbspolitik for Sydøstjyllands Brandvæsen  

Sagsfremstilling 

Sydøstjyllands Brandvæsen indgår aftaler om køb af både køretøjer, udstyr 

og lign. Derudover indgås også aftaler om løbende ydelser i form af lejekon-

trakt, servicekontrakter på biler mv. Med det formål at sikre overholdelse af 

såvel interne retningslinjer som eksterne regelsæt, herunder udbudslovgiv-

ningen er udarbejdet vedlagte indkøbspolitik til kommissionens godkendelse. 

 

Indkøbspolitikken indeholder således en gennemgang af de regler, som Syd-

østjyllands Brandvæsen skal overholde ved indgåelse af aftaler om indkøb. 

Politikken indeholder også en beskrivelse af proces og organisering på ind-

købsområdet. Endelig gennemgås regler om etik og habilitet, som gælder for 

medarbejderne i Sydøstjyllands Brandvæsen. 

 

Til trods for at der ikke har forelagt en egentlig indkøbspolitik har gældende 

interne procedure for indkøb i 2020 været i overensstemmelse med indkøbs-

politikken og indkøb er derfor fortaget herefter.   

 

Efter Beredskabskommissionens godkendelse implementeres indkøbspolitik-

ken med særligt fokus på det operative område, som indgår de fleste aftaler 

om indkøb. Indkøbspolitikken vil ligeledes indgå som en del af den oplæ-

ring/modtagelse, der finder sted af nye medarbejdere. 

  

Beredskabsdirektøren indstiller, 

 At Beredskabskommissionen godkender indkøbspolitik for Sydøstjyl-

lands Brandvæsen. 

 

Bilag 6) Indkøbspolitik 2021 

Beslutning  



 

 

 

 

Side 17 af 20 

 

Punkt 10: Strategiske mål og Årshjul  

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen vedtog på møde i januar 2020 brandvæsenets stra-

tegi. Som et af flere tiltag til udmøntning af strategien fremlægges strategi-

ske mål og årshjul 2021 for Sydøstjyllands Brandvæsen til kommissionens 

godkendelse. Nedenstående aktiviteter er indarbejdet i en samlet oversigt i 

brandvæsnets årshjul. 

 

I 2021 vil der forebyggende være fokus på gennemførelse af 100% brandsyn. 

Der har i 2020 været pause med gennemførelse af brandsyn som følge af Co-

vid-19 anbefalinger og restriktioner. Selvom smitten med Covid-19 stadig vil 

være i samfundet i 2021, så forventer brandvæsnet ikke, at det vil få væ-

sentlig indflydelse på gennemførelse af alle brandsyn. Derudover skal der 

gennemføres temadag for byggesagsafdelingerne i de to ejerkommuner, lige-

som kampagnen ”Brandsikker bolig” gennemføres i samarbejde med ejer-

kommunerne. 

 

Der skal indkøbes ny servicevogn, slangetender og bade- og omklædnings-

vogn samt foretages udbud af ny tankvogn til Stationen Horsens. Under hen-

syntagen til den operative drift vil der naturligvis blive taget miljømæssige 

hensyn i denne forbindelse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Side 18 af 20 

 

Operativt skal der i 2021 implementeres overfladeberedskab, skaleringsmo-

del for operativ ledelse samt droneberedskab. Det hele i overensstemmelse 

med Plan for Risikobaseret dimensionering. 

 

 

Bilag 7) Årshjul 2021 

 

Beslutning  
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Punkt 11: Eventuelt 

 

 

 

Beslutning  
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Punkt 12: Underskrifter 

Underskrifter 

Peter Sørensen 
  

 

Kasper Glyngø   

 

Martin Ravn   

 

Hanne Grangaard   

 

Jeppe Mouritsen   

 

Niels Peter Bøgballe   

 

Tage Zacho   

 

Dan Andreasen   

 

Jørgen Abrahamsen   

 

Charlotte Lund   

 


