Bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen
(Dagsorden)
28-02-2022 09:00 - 11:00
Sydøstjyllands Brandvæsen, Station Hedensted.
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Resume
Godkendelse af mødets dagsorden.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at Bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden.
Beslutning
Dagsorden godkendt.
Sagsfremstilling
Der bydes velkommen til mødet, og eventuelle bemærkninger til dagsordenen drøftes.

Punkt 2: Valg af formand
Resume
Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne vælge sin formand.
Beredskabsdirektøren indstiller,
?at bestyrelsen vælger sin formand for bestyrelsen.
Beslutning
Borgmester Peter Sørensen valgt som formand.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne vælge sin formand, og valg af formand følger
den kommunale valgperiode. I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen ikke derudover
konstituere sig.

Den fælles bestyrelse for Sydøstjyllands Brandvæsen varetager den umiddelbare
forvaltning af de opgaver, der er henlagt til interessentskabet.

Bestyrelsen består af borgmesteren fra hver interessent, yderligere tre medlemmer
udpeget af hver interessents kommunalbestyrelse, samt politidirektøren fra
Sydøstjyllands Politi. Herudover deltager beredskabsdirektøren samt en en observatør
som repræsentant for de frivillige i beredskabet.

Hvert medlem af bestyrelsen skal udpege en personlig stedfortræder til bestyrelsen.
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Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Observatøren og beredskabsdirektøren har
taleret, men ingen stemmeret. Politidirektøren deltager ikke i beslutninger af økonomisk
karakter.

Punkt 3: Vedtægterne
Resume
Sydøstjyllands Brandvæsens vedtægter regulerer og beskriver de interne forhold.
Vedtægternes hovedpunkter gennemgås i sagsfremstillingen, og vedtægterne er vedlagt
som bilag.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen om vedtægterne tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Vedtægterne regulerer de interne forhold for Beredskabskommissionen (i dette
interessentselskab benævnt "bestyrelsen") og brandvæsnet som offentlig instans.

Sydøstjyllands Brandvæsen I/S er et offentligt ejet selskab og selskabsretligt et
interessentskab. Det betyder, at selskabet er ejet af to interessenter, nemlig de to
ejerkommuner. De hæfter udadtil direkte, ubegrænset og solidarisk overfor eventuelle
kreditorer og internt i henhold til ejerandelene på 38% til Hedensted Kommune og 62% til
Horsens Kommune. Offentligretligt er brandvæsnet et §60-fællesskab. Det betyder, at
fællesskabet er oprettet i henhold til Kommunestyrelseslovens §60. Fællesskabet er en
sær-kommune, hvilket betyder, at stort set alle offentligretlige regler gælder for selskabet.
Der er f.eks. offentlig indsigt i brandvæsnets forhold, og medarbejderne skal overholde
forvaltningsloven, når de træffer afgørelse som myndighed.

Brandvæsnet løser både rent praktiske opgaver i henhold til Beredskabsloven indenfor
brandslukning, redning og håndtering af kemikalieuheld. Dertil har brandvæsnet en
række myndighedsopgaver, især gennemførelse af brandsyn, tilsyn efter
Fyrværkeriloven og bistand til ejerkommunernes byggesagsbehandling med forhold
indenfor byggeriers brandsikkerhed. Derudover udfører brandvæsnet sideordnede
opgaver, herunder eftersyn af brandhaner og nøglerør for ejerkommuerne og private.

Serviceniveauet er fastlagt i Plan for den risikobaserede dimensionering (RBD). RBD’en
er vedtaget af ejerkommunerne efter indstilling fra Bestyrelsen. Sager omhandlende
optagelse af lån, garantiforpligtelser samt leasing- og lejeforhold skal også vedtages af
Bestyrelsen. Derudover forelægges sager for bestyrelsen, som enten et eller flere
medlemmer af bestyrelsen eller Beredskabsdirektøren ønsker forelagt.
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Vedtægterne indeholder også en beskrivelse af Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af de to ejerkommuners borgmestre, 3 yderligere medlemmer
udpeget af hver af de to kommunalbestyrelser, Politidirektøren fra Sydøstjyllands
Brandvæsen samt en observatør for de frivillige i beredskabet samt
Beredskabsdirektøren.

Endelig indeholder vedtægterne en beskrivelse af tegningsreglerne, revision, budget og
regnskab, indtræden, udtræden og opløsning af selskabet samt ændring af vedtægterne.
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Punkt 3, Bilag 1: Vedtægter Sydøstjyllands Brandvæsen

BILAG 1
VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

Punkt 3, Bilag 1: Vedtægter Sydøstjyllands Brandvæsen

VEDTÆGTSBESTEMMELSE

1.

NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED

1.1

Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.2

Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.3

Interessentskabets hjemsted er Horsens Kommune, der også er administrationskommune for interessentskabet.

2.

INTERESSENTER

2.1

Interessenterne i interessentskabet er Hedensted Kommune og Horsens Kommune (herefter "interessenterne").

3.

BAGGRUND OG FORMÅL

3.1

KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 besluttet, at de kommunale
beredskaber skal samordnes i op til 20 tværkommunale beredskabsenheder inden 1. januar
2016.

3.2

Interessenterne har på den baggrund besluttet at etablere interessentskabet, der med virkning
fra 1. januar 2016 har ansvaret for udførelsen af beredskabsopgaverne i interessenternes geografiske område.

3.3

Interessentskabet skal varetage opgaverne på højt beredskabsfagligt niveau med fokus på at
sikre et effektivt operativt beredskab og på et smidigt samarbejde med interessenterne, borgere
og virksomheder.

3.4

Interessenterne fastlægger i fællesskab en overordnet strategi for interessentskabet.

4.

EJERFORDELING

4.1

Interessentskabet ejes af Hedensted Kommune med 38 pct., og
Horsens Kommune med 62 pct.

4.2

Ejerandelene er fastsat ud fra interessenternes budgetterede udgifter for 2015 til brandslukning
og øvrige opgaver, der skal varetages gennem interessentskabet. En oversigt over de budgetterede udgifter fremgår af bilag 1a.

5.

OPGAVER

5.1

Interessentskabets formål er sikre brandslukning i interessenternes geografiske område gennem
kontrakter med interessenterne eller andre aktører, samt at udarbejde udkast til en fælles risikobaseret dimensionering inden for interessentskabets område.

5.2

Interessentskabet har endvidere ansvaret for at udføre opgaver efter beredskabslovens §§ 34-37
samt opgaver efter fyrværkeriloven, lov om sikringsrum og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen
giver mulighed herfor.
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5.3

Interessentskabet kan herudover varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne og andre
aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om
kommunalfuldmagten.

5.4

Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side
hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af opgaver, jf. pkt. 5.3.

6.

KAPITAL OG OMKOSTNINGSFORDELING

6.1

Interessentskabets kapitalgrundlag består af et engangsindskud af materiel mv. fra hver interessent. En oversigt over materiel fremgår af bilag 1b, og åbningsbalancen for interessentskabet er
vedlagt som bilag 1c.

6.2

Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i interessentskabet.

6.3

Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 og 5.2 dækkes af interessenterne i forhold ejerfordelingen, jf. pkt. 4.1.

6.4

Interessenterne kan ændre fordelingsnøglen i pkt. 6.3 på betingelse af, at den nye fordelingsnøgle er fastsat på baggrund af saglige og objektive kriterier, og at fordelingsnøglen samlet set
afspejler interessenternes individuelle ressourcetræk på interessentskabet.

6.5

En ændring af fordelingsnøglen skal vedtages af begge interessenters kommunalbestyrelser.
Den godkendte fordelingsnøgle vedlægges som et nyt bilag til disse vedtægter.

6.6

Interessentskabets omkostninger til at udføre opgaver som anført i pkt. 5.3 afholdes af den, opgaven udføres for.

6.7

Interessentskabet drives, så der ikke oparbejdes over- eller underskud. Denne bestemmelse er
ikke til hinder for at henlægge midler til planlagte investeringer.

7.

HÆFTELSESFORHOLD MV.

7.1

Interessenterne hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk i forhold til tredjemand.

7.2

I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent i henhold til fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.3 og 6.4, på det tidspunkt, hvor kravet opstod.

7.3

Interessentskabets låntagning og garantistillelse belaster interessenternes låneramme forholdsmæssigt i forhold til interessenternes respektive ejerandele, jf. pkt. 4.1.

8.

FORELÆGGELSE AF BESLUTNINGER FOR INTERESSENTERNE

8.1

Bestyrelsen, jf. pkt. 9, forelægger følgende sager for interessenterne med henblik på deres godkendelse:
- Udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering
- Beslutninger om lån og garantistillelse samt indgåelse af leasing- og lejeaftaler
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8.2

Beslutninger efter pkt. 8.1 kræver vedtagelse i alle interessenternes kommunalbestyrelser. Hver
interessent orienterer bestyrelsen om udfaldet af interessentens behandling af sagen.

8.3

Hvis udkastet til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering ikke kan godkendes af
begge interessenternes kommunalbestyrelser, optager bestyrelsen forhandlinger med interessenterne med henblik på at forelægge interessenterne et revideret udkast til en fælles plan for
den risikobaserede dimensionering.

8.4

Interessentskabet udarbejder på baggrund af den fælles risikobaserede dimensionering og på
baggrund af oplysninger fra interessenterne udkast til plan for beredskabet i den enkelte kommune. Dette godkendes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, jf. beredskabslovens §
25.

8.5

En interessent, et medlem af bestyrelsen eller revisor kan forlange, at afholdes interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne. Bestyrelsens formand indkalder i så fald til interessentskabsmøde, så det afholdes tidligst 4 og senest 8 uger herefter.

8.6

Hver interessent har én stemme på interessentskabsmødet. Beslutninger, der kan træffes på interessentskabsmødet, vedtages ved enighed blandt interessenterne.

9.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS (BESTYRELSENS) SAMMENSÆTNING OG OPGAVER

9.1

Der nedsættes en fælles beredskabskommission (i dette interessentskab benævnt "bestyrelse")
til at varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til interessentskabet.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

9.2

Bestyrelsen består af:
- Borgmesteren fra hver interessent
- Yderligere tre medlemmer udpeget af hver interessents kommunalbestyrelse
- Politidirektøren fra Sydøstjyllands Politi.

9.3

Herudover deltager følgende i bestyrelsens møder:
- En observatør, der er repræsentant fra det frivillige beredskab, medmindre et medlem af
bestyrelsen repræsenterer de frivillige, og
- Beredskabsdirektøren

9.4

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Observatøren og beredskabsdirektøren har taleret,
men ikke stemmeret.

9.5

Hver interessent udpeger en personlig stedfortræder for de medlemmer af bestyrelsen, der er
udpeget af interessenten.

9.6

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Valg af formand følger den kommunale valgperiode.

9.7

Udpegning, hhv. valg, af medlem af bestyrelsen, stedfortræder og observatør følger den kommunale valgperiode. Ved etableringen af interessentskabet udpeges, hhv. vælges, medlemmer,
stedfortrædere og denne observatør for den resterende del af valgperioden.
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9.8

Bestyrelsens møder ledes af formanden. Der tages referat af møderne i bestyrelsen. Referatet
føres i en protokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer og stedfortrædere, der
har deltaget i mødet. Et medlem eller stedfortræder, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning,
har ret til at få sin mening indført i referatet.

9.9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9.10

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden,
er til stede. Hvis et medlem og medlemmets stedfortræder er forhindret i at være til stede, kan
vedkommende medlem afgive sin stemme ved fuldmagt til et andet af bestyrelsens medlemmer.

9.11

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af pkt.
9.12.

9.12

Følgende beslutninger kræver, at mindst 7 af bestyrelsens medlemmer stemmer for:
- Vedtagelse af den risikobaserede dimensionering
- Vedtagelse af budgettet
- Indstilling til interessenterne om lån, garantiforpligtelser, leje og leasing

9.15

Bestyrelsen orienterer interessenterne om interessentskabets tilstand samt om forhold, der kan
have væsentlig betydning for interessenterne.

10.

BEREDSKABSDIREKTØR

10.1

Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør, der varetager den daglige ledelse af interessentskabet.

10.2

Bestyrelsen udarbejder en instruks for beredskabsdirektørens varetagelse af hvervet.

11

TEGNINGSREGEL

11.1

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller
beredskabsdirektøren, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen.

11.2

Beredskabsdirektøren kan indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen
af den daglige ledelse.

12.

REVISION

12.1

Interessentskabets regnskab revideres af administrationskommunens revision, med mindre bestyrelsen bestemmer andet. Bestyrelsens afskedigelse af og valg af en anden revisor kræver i så
fald godkendelse af Statsforvaltningen.

13.

BUDGET OG REGNSKAB

13.1

Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.

13.2

Bestyrelsen sender sendes inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.
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13.3

Interessentskabets regnskab godkendes af bestyrelsen.

13.4

Det godkendte regnskab sendes til interessenterne og Statsforvaltningen.

14.

OFFENTLIGHED MV.

14.1

Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven
og offentlighedsloven.

15.

NYE INTERESSENTERS INDTRÆDEN

15.1

Optagelse af nye interessenter kan ske, hvis begge interessenter godkender dette, jf. pkt. 18.1.

15.2.

Optagelse af nye interessenter er endvidere betinget af, at Statsforvaltningen godkender vilkårene herfor.

15.3

Nye interessenter bliver ved deres indtræden omfattet af de rettigheder og underlagt de pligter,
som fremgår af vedtægterne.

15.4

Ved indtræden af nye interessenter fastsættes nye ejerandele, jf. pkt. 4.1. Ejerandelene fastsættes, så det afspejler dels de eksisterende interessenters udgifter til interessentskabet og dels den
eller de nye interessenters udgifter til deres beredskab, i det seneste regnskabsår før den eller
de nye interessenters indtræden.

16.

UDTRÆDEN OG OPLØSNING

16.1

Hvis en interessent udtræder af interessentskabet, opløses interessentskabet, med mindre der
siden etableringen af interessentskabet er indtrådt nye interessenter.

16.2

Udtræden kan med 1 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Varslet sendes til bestyrelsen og den eller de øvrige interessenter. Udtræden, der ikke har hjemmel i vedtægterne, skal
godkendes af Statsforvaltningen.

16.3

Ved en eller flere interessenters udtræden opgøres interessentskabets aktiver og passiver. Opgørelsen foretages af en uvildig tredjemand og for den eller de udtrædende interessenters regning.

16.4

Viser opgørelsen i pkt. 16.3, at interessentskabets kapital er negativ, afholder den udtrædende
interessent sin andel af underdækningen. Andelen opgøres forholdsmæssigt efter i henhold til
fordelingsnøglen i de seneste 5 regnskabsår forud for udtræden.

16.5

Er interessentskabets kapital positiv, udbetales den udtrædende interessents andel af overdækningen til den udtrædende interessent. Andelen opgøres i henhold til fordelingsnøglen de seneste 5 regnskabsår forud for udtræden.

16.6

En udtrædende interessent udtager i videst muligt omfang de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt.

16.7

Den udtrædende interessent hæfter ikke for interessentskabets gælds- og driftsudgifter, der pådrages efter udtrædelsesdatoen.
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16.8

I tilfælde af interessentskabets opløsning forestår bestyrelsen eller en eller flere af bestyrelsen
udpegede likvidator(er), at interessentskabets aktiver realiseres. Den herefter konstaterede formue, respektive det herved konstaterede tab, fordeles mellem interessenterne i henhold til fordelingsnøglen de seneste 5 regnskabsår forud for opløsningen. Hver interessent udtager så vidt
muligt udtage de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt. Opløsning skal godkendes
af Statsforvaltningen.

17.

TVISTER

17.1

Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem en eller flere af interessenterne og interessentskabet eller mellem interessenterne indbyrdes om interessentskabets
forhold, forelægges Statsforvaltningen, i det omfang Statsforvaltningen i henhold til kommunestyrelsesloven har kompetence til at afgøre eller afgive vejledende udtalelse om forholdet.

17.2

Kan en tvist ikke løses ved forhandling mellem interessenterne indbyrdes eller efter indhentelse
af afgørelse eller vejledende udtalelse fra Statsforvaltningen, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole.

18.

ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

18.1

Interessenterne kan med enstemmighed beslutte at ændre vedtægterne.

18.2

Vedtægtsændringer forelægges Statsforvaltningen til godkendelse.

18.3.

Statsforvaltningen har ved sin godkendelse af nærværende vedtægter godkendt processen og
kriterierne for, at interessenterne uden Statsforvaltningens fornyede godkendelse kan ændre fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.4.

19.

VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

19.1

Vedtægterne træder i kraft efter underskrift fra begge interessenter og Statsforvaltningens godkendelse, dog tidligst 1. januar 2016.

BILAG
Bilag 1a
Bilag 1b
Bilag 1c

Ejer fordeling baseret på interessenternes budgetterede udgifter til beredskabet i 2015.
En oversigt over materiel
Åbningsbalance

Punkt 4: Ejerstrategien
Resume
Hedensted og Horsens Kommuner dannede med opstart pr. 1. januar 2016
Sydøstjyllands Brandvæsen som et fælleskommunalt brandvæsen. I den forbindelse
vedtog kommunerne i april 2015 Ejerstrategien. Ejerstrategien er vedlagt som bilag.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orientering om ejerstrategien tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Hedensted og Horsens Kommuner vedtog i april 2015 Ejerstrategien.

Ejerstrategien fastsætter rammerne for drift og udvikling af Sydøstjyllands Brandvæsen.
Ejerstrategien indeholder 8 pejlemærker. Pejlemærkerne beskriver bl.a. at brandvæsnet
skal drives uden skelen til kommunegrænser med det formål at få et innovativt og
effektivt brandvæsen. Dette skal sammen med udbud af brandslukningsopgaven give
mulighed for at indhente det økonomiske potentiale, som ligger til grund for lovgivningen
om at kommunerne pr. 1. januar 2016 skulle danne 20 fælleskommunale brandvæsner.

Pejlemærkerne beskriver også, at ejerkommunerne lægger vægt på, at den
brandtekniske sagsbehandling er god, hurtig og stærk fagligt overfor borgere og
virksomheder. Brandvæsnet skal være gennemsyret af en servicekultur, hvor
brandvæsnet indenfor lovens rammer forsøger at hjælpe med at realisere borgernes og
virksomhedernes projekter. Dertil skal brandvæsnet inddrage de stærke civilsamfund og
forsøge at realisere civilsamfundets ressourcer.
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Sagsnr. 14.00.00-A00-1-14
Dato:10.4.2015

Bilag 2
Ejerstrategi for Sydøstjyllands Brandvæsen I/S
Pr. 1.1.2016 etablerer Hedensted og Horsens kommuner et fælles beredskab ved navn
”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S”.
Etableringen sker på baggrund af en aftale mellem kommunerne og staten om at antallet af
kommunale beredskaber skal reduceres til maksimalt 20 på landsplan.
Hedensted og Horsens Kommune ønsker at indgå i et samarbejde på grund af gode
samarbejdsrelationer, den geografiske nærhed og en fælles opfattelse af rammerne og
målsætningen for fremtidens beredskab.
Hedensted og Horsens kommuner er som ejere enige om, at bestyrelsen og den daglige
ledelse af ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal arbejde ud fra nedenstående pejlemærker.
Pejlemærke 1: Tryghed for borgerne og beskyttelse af værdier og miljø.
Hedensted og Horsens Kommune er enige om, at det vigtigste mål for ”Sydøstjyllands
Brandvæsen I/S” er at sikre fortsat tryghed for borgerne og beskyttelse af værdier og miljø i de
to kommuner.
Pejlemærke 2: En slank organisation med fokus på beredskab
Hedensted og Horsens Kommune er enige om, at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal
koncentrer sig om beredskabsfaglige opgaver i form af brandslukning, myndighedsopgaver
(tilsyn og brandteknisk sagsbehandling) og beredskabsplanlægning.
Det er ikke hensigten at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal løse opgaver såsom kørsel,
værkstedsopgaver etc. for Hedensted og Horsens kommuner.
Pejlemærke 3: Udbud
Hedensted og Horsens Kommune lægger vægt på, at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal
udbyde sine operative slukningsopgaver og at selskabet ikke selv skal forestå slukningen.
Al slukning i Hedensted og Horsens Kommune skal derfor udbydes af ”Sydøstjyllands
Brandvæsen I/S”.
På denne led er ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” at betragte som et fælles myndigheds-,
planlægnings og indkøbskontor.
For at sikre at der ikke kun er én byder på de operative opgaver skal Horsens og Hedensteds
kommuners tekniske forvaltninger have mulighed for at byde på de operative
slukningsopgaver, der udbydes af ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S”.
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Punkt 4, Bilag 1: Ejerstrategi

Da ”Service og Beredskab” i Horsens Kommune på nuværende tidspunkt forestår slukningen i
størstedelen af Horsens Kommune, er det forventningen at ”Service og Beredskab” også vil
byde på slukningsopgaverne.
I forbindelse med udbud af slukningsopgaver der på nuværende tidspunkt varetages af
”Service og Beredskab” anvendes de almindelige regler om virksomhedsoverdragelse.
Pejlemærke 4: Fokus på effektivitet og indhentning af økonomiske potentialer.
Hedensted og Horsens kommuner er enige om, at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal
arbejde og planlægge ud fra en målsætning om at realisere de effektiviseringsgevinster, der er
beskrevet i aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Dette gælder både indhentelse af den
reduktion af bloktilskuddet der er sket (DUT) samt potentialet beskrevet i
moderniseringsaftalen.
Horsens og Hedensted kommuner er enige om, at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal
arbejde efter en fuld indhentelse af bloktilskudsreduktionen fra 2016 samt de fulde potentialer
fra moderniseringsaftalen fra 2018.”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal i 2016 udarbejde
planer for hvorledes disse økonomiske målsætninger kan nås.
Horsens og Hedensted kommuner er opmærksomme på, at det kan vise sig meget svært at
indhente de skitserede potentialer uden der skal ske en ændring af slukningsstrukturen.
Pejlemærke 5: Tværgående og innovativ planlægning
Hedensted og Horsens Kommune er enige om at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S skal lave en
ny risikobaseret dimensionering, der ikke tager udgangspunkt i kommunegrænserne. Der skal
planlægges på tværs for sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
Den risikobaserede dimensionering og fastsættelse af slukningsstrukturen skal basere sig på
innovative tilgange til forebyggelse og slukning. Eksempelvis i form af anvendelse af hurtige
responsenheder og andre former for udrykningssammensætning end de nuværende.
Pejlemærke 6: Brandteknisk sagsbehandling tæt på borgere og erhvervsliv
Hedensted og Horsens er begge attraktive erhvervskommuner der lægger vægt på en god,
hurtig og stærk faglig betjening af erhvervslivet og borgere i forhold til byggesagsbehandling.
Dette kræver også efter 1.1.2016 en stærk koordinering mellem ”Sydøstjyllands Brandvæsen
I/S” og de to kommunernes byggesagsafdelinger. Der lægges derfor vægt på, at der etableres
faste strukturer i form af eksempelvis møder, træffetider på rådhusene etc. der understøtter et
tæt lokalt samarbejde.
Samtidig lægger kommunerne vægt på, at der fortsat arbejdes serviceorienteret i betjeningen
af erhvervsliv og borgere. ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” skal være gennemsyret af en
servicekultur, hvor tilgangen er, at man indenfor lovgivningens rammer forsøger at hjælpe med
at realisere borgernes og erhvervslivets projekter.
Pejlemærke 7: Involvering af civilsamfundet
Hedensted og Horsens Kommuner lægger vægt på, at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S”
inddrager de stærke civilsamfund i kommunerne og forsøger at mobilisere dets ressourcer.
Et stærkt beredskab er et beredskab funderet på aktive borgere.
Pejlemærke 8: Vagtcentral
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Hedensted og Horsens Kommune er enige om, at ”Sydøstjyllands Brandvæsen I/S” benytter
vagtcentralen hos ”Service og Beredskab” i Horsens Kommune.
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Punkt 5: Tema-indhold: Sydøstjyllands Brandvæsen
Resume
Beredskabsdirektøren giver en orientering om Sydøstjyllands Brandvæsen.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Grundet ny konstiuering af bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen, vil
beredskabsdirektøren på mødet give en bred orientering til bestyrelsesmedlemmerne om
selskabets konstruktion, virke og opgavevaretagelse.

Punkt 6: Takstblad
Resume
Denne sag omhandler Sydøstjyllands Brandvæsens takstblad for 2022.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at bestyrelsen godkender taktsblad for 2022.
Beslutning
Vedtaget som indstillet.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen skal med denne sag tage stilling til Sydøstjyllands Brandvæsens takster for
2022.

Taktsbladet bygger dels på Sydøstjyllands Brandvæsens P/L fremskrevne priser fra
2021, dels på priser fra Horsens Kommune, Service og Beredskab. For så vidt angår
gebyr for blinde alarmer til automatiske brandalarmanlæg og opkobling af automatiske
brandalarmanlæg i vagtcentralen, anvendes de af bestyrelsen godkendte takster af april
2018 P/L fremskrevet over årene.
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Punkt 6, Bilag 1: Takstblad - priser SOJBV 2022

NB: Alle priser er excl. moms

MANDSKAB
Gebyr for overvågning / tilslutning*
Blinde alarmer*
Blinde alarmer, særlig 1+1+5*
MANDSKAB
Mandskabstime
ISL*
KØRETØJER
Køretøjer
Indsatslederbil*
Båd
PUMPER
Pumper u. 1000 L
Pumper o. 1000 L
Dykpumpe pr. døgn
MATERIEL
W-only, Ekoperl 66 (til vand) pr. sæk
Ekoperl 99 (til syre) pr. sæk
Quick Dry ( til vejbane), pr. sæk
Road Bio
Flydespærre 3 mtr.
Rørstop 10/20, pr. døgn
Rørstop 20/50, pr. døgn
Vandstøvsuger, pr. døgn
Bortskaffelse af kemisk affald pr L.
Affugter, pr. døgn
DRAGTER og personlig beskyttelse
Indsats i kemikaliedragt, pr. time
Indsats i beskyttelsdragt, pr. time
Indsats i båddragt, pr. time
EMBALLAGE
Tønder med låg
Nøglerør & bokse
Årligt eftersyn af nøglerør el. boks inkl. Forbrugsmidler
Montage af Birepoboks, pr. time inkl servicevogn
Birepoboks inkl. Cylinder
Aftaler
Aftale - Trekant Brand - Dækning*

*Priser beregnet af SOJBV. Øvrige priser fra SogB.

Fremskrivning

Fremskrivning

2%

2%

1,02

1,02

2021

2022

6.230,64 kr.
7.126,23 kr.
10.672,93 kr.

6.355,25 kr.
7.268,76 kr.
10.886,39 kr.

334,95 kr.
610,55 kr.

341,65 kr.
622,76 kr.

550,00 kr.
295,44 kr.
518,67 kr.

561,00 kr.
301,35 kr.
529,04 kr.

223,00 kr.
386,92 kr.
137,94 kr.

227,46 kr.
394,66 kr.
140,70 kr.

306,02 kr.
462,64 kr.
133,78 kr.
65,37 kr.
515,01 kr.
455,74 kr.
733,44 kr.
152,45 kr.
8,32 kr.
153,77 kr.

312,14 kr.
471,89 kr.
136,45 kr.
66,67 kr.
525,31 kr.
464,85 kr.
748,11 kr.
155,50 kr.
8,49 kr.
156,85 kr.

2.250,43 kr.
463,65 kr.
394,23 kr.

2.295,44 kr.
472,93 kr.
402,11 kr.

192,95 kr.

196,81 kr.

387,00 kr.
600,00 kr.
2.260,50 kr.

394,74 kr.
612,00 kr.
2.305,71 kr.

30.000,00 kr.

30.600,00 kr.

Punkt 7: Årshjul 2022
Resume
Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder løbende på implementering af Plan for
Risikobaseret dimensionering 2021 - 2025. Aktiviterne for 2022 er indarbejdet i årshul
2022 til bestyrelsens godkendelse.
Beredskabsdirektøren indstiller at,
at Bestyrelsen godkender årshjul for 2022.
Beslutning
Vedtaget som indstillet.
Sagsfremstilling
Hedensted og Horsens byråd godkendte ultimo 2020 Plan for Risikobaseret
dimensionering 2021 - 2025. Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder løbende på
implementering af planen på såvel det forebyggende som det operative område. Som et
af flere tiltag til udmøntning fremlægges strategiske mål og årshjul 2022 for
Sydøstjyllands Brandvæsen til bestyrelsens godkendelse.

Nedenstående aktiviteter er indarbejdet i en samlet oversigt i brandvæsnets årshjul.

I 2022 vil der forebyggende være fokus på gennemførelse af 100% brandsyn. Derudover
skal der gennemføres temadag for byggesagsafdelingerne og afdelinger for
kommunalebygninger i de to ejerkommuner. Hertil vil der blive gennemføret forskellige
taktiske forebyggelsesprojekter.

Der skal i overensstemmelse med kontrakten med Service og Beredskab indkøbes ny
redningsvogn til Station Horsens. Det forventes, at delindkøb af udstyr til håndtering af
brande i elbiler kan indeholdes i projektet. Sydøstjyllands Brandvæsen vil herudover på
møde til maj præsentere investeringsplan for planperioden.
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Punkt 7, Bilag 1: Årshjul 2022

Årshjul 2022

Strategi

Sidst opdateret: 21-02-2022

Taktisk forebyggelse

Tema

Uddannelse

Punkt 8: Eventuelt
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