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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden   
 

Resume  

Bestyrelsen skal godkende den udsendte dagsorden.   

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden.  

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til 

dagsordenen.  

 

Punkt 2: Godkendelse af referat  
 

Resume 

Bestyrelsen skal godkende referat fra seneste Bestyrelsesmøde.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender det udsendte referat.  

Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Bestyrelsen skal godkende referat fra sidste Bestyrelsesmøde maj 2022.  

 

Punkt 3: Status siden sidst  
 

Resume  

Direktøren orienterer om nyt siden sidste møde.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  
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Sagsfremstilling  

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden 

sidste møde.  

 

Punkt 4: Budgetopfølgning første halvår 2022  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen har i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ udarbejdet 

budgetopfølgning for første halvår 2022.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling  

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen skal der tre 

gange årligt laves en gennemgående budgetopfølgning, der forelægges bestyrelsen.  

Budgetopfølgningen laves pr. ultimo marts, ultimo juni og ultimo september. 

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.  

Budgetopfølgningen for første halvår viser et mindre forbrug på DKK 178.108,- 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.  

Overordnet set skyldes det mindre forbrug færre driftsudgifter på køretøjer og 

materiel, da service endnu ikke er udført samt iværksat reparation, udskiftning og 

nedlæggelse af brandhaner, som ikke er afsluttet.  

Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 6 måneder.  

 

Punkt 5: Godkendelse af revisor  
 

Resume  

Bestyrelsen skal godkende Sydøstjyllands Brandvæsens valg af revisor.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender valg af revisor.  
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Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Ankestyrelsen har anmodet om en bestyrelsesbeslutning om godkendelse af valg af 

revisor.  

Det fremgår af selskabets vedtægter (vedhæftet) §12 stk. 1, at interessentskabets 

regnskab revideres af administrationskommunens revision, med mindre bestyrelsen 

bestemmer andet. Bestyrelsens afskedigelse af og valg af revisor kræver i så fald 

godkendelse af Ankestyrelsen.  

Vedtægterne er godkendt af Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) i 2016 i forbindelse 

med etableringen af selskabet.  

Vedtægterne, herunder godkendelse af revisor jfr. § 12, stk. 1, er godkendt i Horsens 

og Hedensted Byråd december 2015.  

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende vedtægterne for selskabet. Derfor anmoder 

Ankestyrelsen om, at bestyrelsen officielt godkender valg af revisor.  

Sydøstjyllands Brandvæsens administrationskommune anvender 

PricewaterhouseCoopers PwC som revisor.  

Sydøstjyllands Brandvæsen har siden etableringen af selskabet i 2016 og tilfredse med 

ydelsen. Sydøstjyllands Brandvæsen ønsker derfor fortsat at anvende 

PricewaterhouseCoopers som revisor.  

 

Punkt 6: Investeringer 2022  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen indkøber to nye køretøjer, et lederstøttekøretøj og en 

slangetender. Købet skal godkendes af bestyrelsen, ligesom bestyrelsen skal beslutte 

at leasingaftaler i denne forbindelse videresendes til godkendelse i Hedensted og 

Horsens byråd.  

Direktionen indstiller,  

at bestyrelsen godkender indkøb af lederstøttekøretøj til 550.000 kr. og slangetender 

til 900.000 ekskl. moms kr. pr. stk.  

at bestyrelsen beslutter at videresende leasingaftaler til godkendelse i 

ejerkommunernes byråd på 300.000 kr.  

Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  
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Sagsfremstilling  

På mødet den 2. maj 2022 vedtog bestyrelsen Investeringsplan 2022-2025. 

Investeringsplanen er en udmøntning af Plan for Risikobaseret dimensionering 2021-

2025. Investeringsplanen er således en oversigt over det udstyr og materiel, som der 

skal investeres i i perioden. Bestyrelsen skal godkende køb af køretøjerne. Det følger af 

Sydøstjyllands Brandvæsens vedtægter, at leasingaftaler skal godkendes af 

ejerkommunernes byråd.  

Brandvæsnet er nu klar til at indkøbe et lederstøttekøretøj og en slangetender. 

Lederstøttekøretøjet er et mindre køretøj, som vil blive brugt som ledelsesplatform. 

Det betyder, at indsatsleder og skadestedsledere kan arbejde inde fra en bil under 

større hændelser, når det findes formålstjenligt. Derudover fremfører køretøjet 

forskelligt udstyr til støtte for indsatsledelsen. Der fremføres først og fremmest en 

drone, som kan streame et videosignal til både køretøj, vagtcentral og operationschef. 

Men også yderligere whiteboardtavler, afmærkningsmateriel og andet materiel vil 

forefindes på køretøjet. Køretøjet forventes at koste 550.000 kr. ekskl. moms, hvilket 

finansieres af Sydøstjyllands Brandvæsens egenkapital.  

Slangetenderen er en varebil med 4-hjulstræk, som har til formål at understøtte 

vandforsyning ved længerevarende indsatser. Slangetenderen vil derfor blive udstyret 

med mindst 1.000 m. slange, pumpe og ansugningsmateriel. Der indkøbes også en 

mover/robot til forflytning af tungt materiel, primært pumper. Slangetenderen placeres 

fysisk på St. Tørring, hvor den skal afløse den nuværende udtjente slangetender. 

Køretøjet forventes at koste 900.000 kr., hvilket finansieres af Sydøstjyllands 

Brandvæsens egenkapital med 600.000 kr. samt leasingaftale via kommuneleasing på 

300.000 kr.  

 

Punkt 7: Whistleblowerordning  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen har i samarbejde med Horsens Kommune udarbejdet en 

Whistleblowerordning, som bygger på Horsens Kommunens Whistleblowerordning.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen godkender Sydøstjyllands Brandvæsens Whistleblowerordning.  

Beslutning  

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling  

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. 

Loven implementerer EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af 

personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). Loven 

medfører bl.a. en pligt for alle kommuner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte 

til at etablere en whistleblowerordning.  
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Lovens anvendelsesområde omfatter indberetninger om overtrædelser af en række EU-

retlige regler, som nævnes i direktivet, og alvorlige overtrædelser af lovgivning og 

alvorlige forhold i øvrigt. Loven omfatter dermed f. eks. indberetninger om strafbare 

forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, 

svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse, seksuel chikane og anden grov chikane på 

arbejdspladsen.  

Oplysninger om øvrige forhold, herunder overtrædelser af interne retningslinjer af 

mindre alvorlig karakter, vil ikke være omfattet af lovens anvendelsesområde.  

Da der ikke er minimum 50 ansatte i Sydøstjyllands Brandvæsen, er vi ikke forpligtiget 

til at etablere en whistleblowerordning. Antallet af medarbejdere som er ansat ved 

entreprenører med kontrakt med Sydøstjyllands Brandvæsen er i omegnen af 150 

ansatte. Derfor har Sydøstjyllands Brandvæsen valgt at etablere en 

whistleblowerordning.  

Sydøstjyllands Brandvæsens ansatte og de samarbejdspartnere, som aflønnes af 

og/eller udfører opgaver på vegne af Sydøstjyllands Brandvæsen (fx Falck og Service 

og Beredskab), kan lave en indberetning. Derudover kan leverandører af varer og 

tjenesteydelser til Sydøstjyllands Brandvæsen også indberette om forhold, der falder 

under ordningen.  

Sydøstjyllands Brandvæsen anvender vores administrationskommunes 

whistleblowerordningen.  

I Sydøstjyllands Brandvæsen er der fokus på åben og direkte dialog mellem ledelse, 

medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentant. Derfor opfordres ansatte, 

samarbejdspartnere og leverandører som udgangspunkt til at henvende sig direkte til 

egen leder, leders leder eller tillidsrepræsentant, hvis de har viden om eller en 

begrundet mistanke om forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis de af 

helt særlige årsager ikke ønsker at gå til ledelsen eller arbejdsmiljørepræsentant, 

og/eller ønsker at være anonym, vil whistleblowerordningen kunne anvendes som et 

supplement til det eksisterende samarbejdssystem.  

 

Punkt 8: Status på brandsyn  
 

Resume  

Punktet omhandler orientering om status på afviklingen af lovpligtige brandsyn for 

2022.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  
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Sagsfremstilling  

Ved udgangen af 2021 er Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige forskrifter ophævet, og 

et mangeårigt grundlag for brandsyn dermed overflyttet til bygningsreglementets 

vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Det gælder for brandsynsobjekter, der ikke 

er brandfarlig virksomhed. Denne ændring afstedkommer, at der før, under og efter 

hvert enkelt brandsyn typisk skal anvendes mere tid end tidligere.  

Ved forberedelsen forud for hvert brandsyn skal det således sikres, at det korrekte 

brandsynsgrundlag er kendt. Det skal afklares hvad der gælder for objektet, og 

herunder om stedet eksempelvis en Drift, Kontrol og Vedligeholdesplan (DKV-plan). 

Hvis der forefindes DKV-plan, skal krav deri gennemgås. En DKV-plan er således 

stedets nye Driftsmæssige forskrift, og dermed grundlaget for brandsynet. DKV-planen 

vil ofte være unik for hver ejendom/bygning, og forberedelsen er derfor væsentlig, da 

det for den enkelte tilsynsførende ikke længere er tilstrækkeligt at kunne én generel 

lovfastsat forskrift.  

Ændringen betyder ikke kun andre arbejdsgange for brandvæsnet, men selvsagt også 

for de driftsansvarlige. Flere ting er anderledes beskrevet i bygningsreglementets 

DKV�vejledning, ligesom at der er andre og nye krav til drift, kontrol og vedligehold. 

Ikke alle driftsansvarlige har implementeret disse ændringer. Et brandsyn tager derfor 

længere tid end tidligere, da der skal være tid til at vejlede om ændringerne. 

Tilsvarende tager opfølgningen på brandsynet også længere tid end tidligere.  

Hertil kommer stor aktivitet på byggesagsområdet med mange større/komplekse 

byggesager ligesom antallet af arrangementer, overnatninger mv. er øget i antal efter 

perioden med corona. Det trækker alt i alt på ressourcerne ved Sydøstjyllands 

Brandvæsen.  

Status på brandsyn pr. 22. august 2022:  

Antal brandsynsobjekter: 1.212  

Antal brandsyn 2022: 795  

Gennemførte brandsyn: 244  

Gennemførelsesprocent: 30,7 %  

Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder fokuseret og målrettet på at gennemføre 

brandsyn og har prioriteret ressourcer til dette vigtige område.  

Det er således Sydøstjyllands Brandvæsens målsætning, at alle lovpligtige brandsyn vil 

kunne gennemføres i 2022.  

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om status på brandsyn.  
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Punkt 9: Redegørelse for afgangstider - jan-juli 2022  
 

Resume  

På mødet vil Sydøstjyllands Brandvæsen redegøre for afgangs- og responstider for 

perioden 1. januar 2022 til og med 31. juli 2022. Perioden sammenholdes med alle 12 

måneder i 2021.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning, med den tilføjelse at nuværende opmærksomhed 

og initiativer fastholdes.  

Branddirektør fra Falck A/S deltager ved nærste bestyrelsesmøde i december.  

Sagsfremstilling  

Overordnet set ligger stationerne på samme niveau som i 2021. Se bilag. Der er dog 

visse ændringer siden 2021.  

For St. Horsens er den gennemsnitlige afgangstid øget med 2 sekunder, hvilket 

betyder at afgangstiden den for perioden er på 1 minut og 2 sekunder. Afgangstiden 

varierer her, som følge af udkaldenes tidspunkt på døgnet. Det kan f.eks. være om 

natten eller i forbindelse med fysisk træning, hvor der typisk ses lidt længere 

afgangstid.  

En anden ændring, er en samlet forbedring i afgangstiden for station Klakring. Her er 

afgangstiden for perioden 5 minutter og 14 sekunder mod 5 minutter og 26 sekunder 

for hele 2021.  

Det er stadig ikke tilfredsstillende, og Sydøstjyllands Brandvæsen er forsat i tæt dialog 

med Falck vedr. udfordringerne.  

Primært skyldes afvigelserne - som også tidligere fremlagt for bestyrelsen - 

rekrutteringsudfordringer lokalt i Klakring. Det gør sig i nogen grad også gældende for 

andre stationer.  

Som supplement til at måle på serviceniveau, er vi også begyndt at måle konkret på 

afvigelserne, hvor et køretøj ikke afgår. Eksempelvis er der ture, hvor der ikke 

fremmøder nok mandskab, hvilket bevirker, at nabostationen kører på udkaldet. Her 

træder automatisk samme procedure i kraft, som ved samtidige hændelser. Som 

Kommissionen tidligere er orienteret om, kaldes station Hornsyld automatisk på alle 

ture i Klakring for at imødegå dette. Vores rapportsystem giver dog ikke mulighed for 

at trække pågældende data automatisk, hvorfor hver enkelt rapport skal undersøges, 

for at registrere, om et køretøj ikke kunne afgå.  

Vi er derfor i dialog med RM-Group, som leverer vores rapporteringssystem, om 

mulighederne for at registrere, når køretøjer ikke afgår.  
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Sojbv har i hele kontraktperioden været meget opmærksomme på afgangstider og 

afvigelser på alle stationer. Det har afstedkommet en række tiltag, dels fra Falck, jfr. 

Falcks handleplan præsenteret for bestyrelsen på møde i september og november 

2021, dels konkrete initiativer fra Sydøstjyllands Brandvæsen.  

 

Punkt 10: Orientering om Ledelsesgrundlaget  
 

Resume  

Den tidligere bestyrelse har vedtaget Ledelsesgrundlag for Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Den nuværende bestyrelse orienteres om ledelsesgrundlaget.  

Direktionen indstiller,  

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling  

Ledelsesgrundlaget synliggør det strategiske grundlag for drift af brandvæsnet.  

Baggrunden for ledelsesgrundlaget er dels ejerstrategien, dels mission, vision og 

værdier vedtaget af bestyrelsen i januar 2021. Ledelsesgrundlaget er skrevet med 

medarbejdernes inddragelse på medarbejderseminarer, hvor vision, mission, værdier, 

arbejdsformer, interne opgavesnitflader og samarbejdsformer har været drøftet.  

Visionen lyder: Sydøstjyllands Brandvæsen vil gennem høj grad af læring, faglighed og 

innovation være fremtidens brandvæsen. Visionen er det pejlemærke, som 

organisationen til stadighed arbejder efter.  

Visionen skal sammen med værdierne tillid, ordentlig og faglighed være 

kendetegnende for den kultur, der hersker i brandvæsnets organisation. At udvikle og 

fastholde den rette organisationskultur er et langt sejt strategisk bevidst arbejde. Det 

kræver vedholdenhed, men også en sikker strategi. Ledelsesgrundlaget er med til at 

beskrive denne strategi.  

I Sydøstjyllands Brandvæsen indgår ledelse i mange forskellige kontekster. . Internt 

udøves den formelle ledelse, som er kendetegnet ved at være værdibaseret, og med 

en udstrakt ret og pligt for medarbejderne til at være selvledende. Der lægges vægt 

på, at opgaverne er motiverende, dvs. at opgaverne er udfordrende og udviklende, 

men samtidig mulige at løse for den enkelte medarbejder. Opgavemængden kan til 

tider være stor, men det skal opleves som inspirerende at arbejde i en travl og 

dynamisk organisation, hvor forskellige fagligheder bidrager til at alle opgaver kan og 

vil blive løst på et højt fagligt niveau.  

Ledelse udøves også uformelt af alle medarbejdere. Medarbejderne er bevidste om, at 

der indgår uformel ledelse i mange af de relationer, som vi indgår i, herunder f.eks. 

ved varetagelse af myndighedsopgaver samt driftsopgaver. På indsatser skal 
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medarbejderne også kunne indtage den formelle indsatsledelse. Ledelsesretten er hos 

indsatsleder i den organisation, som opbygges på et skadested.  

Ledelsesgrundlaget beskriver også, hvorledes et godt og behageligt samarbejde skal 

være kendetegnende for organisationen. Det er vigtigt, at vores ejerkommuner, 

kontraktparter, borgere og virksomheder oplever et godt samarbejde med 

brandvæsnet.  

Endelig beskriver ledelsesgrundlaget også den formelle organisation, 

opgavevaretagelsen i den samarbejdende organisation og den arbejdsform, som vi skal 

have for at lykkes med at opnå vores vision.  

 

Punkt 11: Skriftlig orientering om skorstensfejeraftale  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen har indgået ny aftale om skorstensfejning. Bestyrelsen 

orienteres herom.  

Direktionen indstiller,  

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning  

Orienteringen taget til efterretning.  

Sagsfremstilling  

Det følger af Bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017 om brandværnsforanstaltninger 

for aftrækssystemer og fyringsanlæg §1, stk. 1, at "Kommunalbestyrelsen skal sørge 

for, at 9 / 11 lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere". Opgaven 

er overført fra ejerkommunerne til Sydøstjyllands Brandvæsen.  

Opgaven med skorstensfejning udføres af private, selvstændige skorstensfejere efter 

aftale med Sydøstjyllands Brandvæsen. Betaling opkræves via ejendomsskattebilletten, 

og taksterne er faste. Kommunerne skal efter bekendtgørelsen tilbyde borgerne 

skorstensfejning. Det er borgernes ansvar, at skorstensfejning udføres. Borgerne kan 

således antage den skorstensfejer, som de måtte ønske. Hvis borgerne ikke foretager 

et aktivt valg, så fejes skorstenen af den skorstensfejer, som Sydøstjyllands 

Brandvæsen har lavet aftale med.  

Horsens Kommune er inddelt i to områder, som betjenes af hver sin skorstensfejer. 

John Merrald betjener et område svarende til tidligere Horsens Kommune, og Jan 

Kallestrup betjener et område svarende til tidligere Brædstrup og Gedved Kommuner. 

En skorstensfejer kan fortsætte indtil udgangen af det år, hvor vedkommende fylder 67 

år. John Kallestrup er fyldt 67 år i 2022, og skal således stoppe senest 31. december 

2022.  

Ankenævnet for udbud har tidligere afsagt en kendelse om, at indgåelse af aftale med 

en skorstensfejer ikke indebærer en pligt for en kommune til at annoncere, udbyde 

eller på anden måde indhente tilbud fra forskellige skorstensfejere. Antallet af 
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skorstene er for nedadgående, idet mange borgere og virksomheder skifter til 

opvarmningsformer, der ikke indebærer udledning via skorstene.  

Horsens Kommune har ikke noget at udsætte på samarbejdet eller 

skorstensfejerarbejdet udført af John Merrald. Dertil kommer, at ved at feje skorstene i 

hele Horsens Kommune, vil John Merrald have mulighed for at antage en lærling. 

Skorstensfejer Jan Kallestrup har een ansat, som tilbydes virksomhedsoverdragelse til 

den nye skorstensfejer. Samlet set har Sydøstjyllands Brandvæsen efter en samlet 

vurdering fundet det hensigtsmæssigt, at tilbyde John Merrald, at betjene hele Horsens 

Kommune. 

 

Punkt 12: Rundvisning på brandstationen  
 

Resume  

Sydøstjyllands Brandvæsen vi forestå rundvisning på brandstationen.  

Direktionen indstiller,  

At Bestyrelsen tager en rundvisning på brandstationen.  

Sagsfremstilling  

Sydøstjyllands Brandvæsen vi forestå rundvisning på brandstationen. Der vil være 

demonstration af drone, streaming, operationschef funktion samt sanitetsvogn mv.  

 

Punkt 13: Eventuelt  


