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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30.06.2020
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 i henhold til medfølgende bilag. Der
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Bilag sag 2 Budgetopfølgning MJBR 30. juni 2020 - 8635757)
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3 (Offentlig) Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat
Drift for Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2017-00318

Resume
Politikog Plan for Fortsat Drift skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode, dvs. senest
inden udgangen af 2021. Direktionen i Silkeborg Kommune har besluttet, at revisionen – for
Silkeborg Kommunes vedkommende – skal ske i umiddelbar forlængelse af evaluering af
foretagne krisestyringsindsatser i 2020. I Viborg Kommune forventes revisionen at finde sted i
2021.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at Politik og Generel Plan for Fortsat Drift for Silkeborg Kommune godkendes og
videresendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet for Silkeborg
Kommune

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Viborg og Silkeborg kommuners Planer for Fortsat Drift (også kaldet beredskabsplaner) skal
revideres og godkendes af de to kommuners kommunalbestyrelser mindst én gang i hver
byrådsperiode, næste gang senest i 2021. Direktionen i Silkeborg Kommune har besluttet, at
revisionen – for Silkeborg Kommunes vedkommende – skal ske i umiddelbar forlængelse af
evaluering af foretagne krisestyringsindsatser i 2020.
Om Politik og Generel Plan for Fortsat Drift
Politik for Fortsat Drift sætter rammen om beredskabsarbejdet i Silkeborg Kommune.
Nøgleordene for beredskabsarbejdet er robusthed, tryghed og sikkerhed. Politikkens formål er
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at fordre et robust beredskab, så borgere, erhvervsliv og medarbejdere trygt og sikkert kan
videreføre deres aktiviteter, også selvom der opstår en ekstraordinær hændelse.
Politikken beskriver beredskabsplanlægningen inden for syv områder: Ledelse,
planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og
beredskabsplanlægning. Derudover fastlægges ansvarsfordelingen.
Generel Plan for Fortsat Drift er kommunens overordnede og fælles beredskabsplan og dermed
fælles styringsredskab, som skal anvendes når og hvis Silkeborg Kommune rammes af en
større og uventet hændelse, der påvirker udførelsen af kommunens kritiske funktioner.
Formålet med planen er at give en entydig beslutnings- og kommandovej, foruddefinerede
procedurer og krisestyringsværktøjer, der hjælper til at organisationen handler effektivt og
hurtigt kan genoptage varetagelsen af kritiske funktioner.
Politik og plan skal revideres mindst én gang inden for hver byrådsperiode, dvs. senest inden
udgangen af 2021. Direktionen i Silkeborg Kommune har besluttet, at revisionen skal ske i
umiddelbar forlængelse af evaluering af krisestyringsindsatser i 2020.
Ændringer samt spørgsmål til afklaring
Ændringsforslagene til politikken og planen er fremkommet på baggrund af anbefalinger eller
opmærksomhedspunkter fremkommet i en eller flere af følgende kilder: Midtvejsevaluering og
Hovedevaluering af krisestyring under Corona-krisen, evaluering af krisestyring under forhøjet
vandstand primo 2020 samt opsamlede erfaringer og løbende vurderinger fra Midtjysk Brand
og Redning.
Midtjysk Brand og Redning har på baggrund heraf udarbejdet forslag til ændringer af Politik
henholdsvis Generel Plan for Fortsat Drift, som direktionen i Silkeborg Kommune har godkendt
på møde 27. august 2020.
En gennemgående ændring er, at den hidtil gældende politik og plan, som har været fælles for
Silkeborg og Viborg kommuner, opsplittes, så der for den næste byrådsperiode vil være tale
om to selvstændige planer, der ikke er fuldt ud identiske.
I Politik for Fortsat Drift er det bl.a. skærpet:
 at alle ledere skal være bekendt med Politik for Fortsat Drift, Generel Plan for Fortsat
Drift, egen afdelings/stabs delplan og underliggende indsatsplaner og dermed kunne
besvare spørgsmål fra medarbejdere om beredskab indenfor eget område
 at afdelings- og stabschefer har ansvar for, at (nye) ledere og medarbejdere
introduceres for beredskabsplanhjemmeside, egne planer samt løbende ændringer heri
 at Midtjysk Brand & Redning implementerer systematisering af samt opfølgning på
øvelser og årlig opdatering af planer
Begge dele for at skabe større kendskab til planerne inden behovet for at bruge dem opstår.
Derudover er der tilføjet et afsnit, der samlet beskriver afdelings- og stabschefernes ansvar.
I Generel Plan for Fortsat Drift er de væsentligste ændringer:
 antallet af driftsniveauer er reduceret fra tre til to niveauer, da det vurderes, at den
enkelte kommune, selv ved en krise der går på tværs af kommunegrænser, ønsker at
varetage egen krisehåndtering
 krisestaben kan aktiveres på et operationelt niveau som hidtil, men derudover er der
tilføjet to yderligere aktiveringstrin – informationsberedskab og stabsberedskab. Dette
gøres for at skærpe opmærksomheden og forberede organisationen til at være endnu
mere på forkant med en evt. hændelse.
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Krisestabens sammensætning er præciseret, herunder vigtigheden af stedfortrædere og
beskrivelse af deres rolle

Den reviderede Politik for Fortsat Drift og Generel Plan for Fortsat Drift er vedlagt som bilag.
Vedlagt er også en oversigt over, hvilke ændringer der foreslås med afsæt i de
opmærksomhedspunkter og ændringsforslag, der bl.a. er kommet fra de tre evalueringer.
Oversigten er vedlagt for at lette overblikket.


Beredskabsstyrelsen: Skal politikken og planen sendes til kommentering i
Beredskabsstyrelsen? Dette er frivilligt. Hvis dette ønskes, vil det være naturligt at
afvente svar inden de sendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og
Byrådet.

Den videre proces
Politik og Generel Plan for Fortsat Drift er efter direktionens godkendelse sendt til udtalelse hos
Beredskabsstyrelsen for at få deres kommentarer. Det bemærkes, at muligheden for at
indhente en udtalelse er baseret på frivillighed, ligesom efterkommelse af eventuelle
anbefalinger ligeledes er baseret på frivillighed.
Efter godkendelse i Beredskabskommissionen sendes politik og plan til godkendelse i Økonomiog Erhvervsudvalget og Byrådet. Efterfølgende vil politikken og planen ligge til grund for
revision af delplaner, indsatsplaner og actioncards i afdelinger og stabe i løbet af efteråret.

Bilag
1 (Udkast til Politik for Fortsat Drift 2020 - 8635789)
2 (Uskast til Generel Plan for Fortsat Drift 2020 - 8635790)
3 (Ændringsoversigt - 8635791)

Side 7

4 (Offentlig) Status på trivselsundersøgelse
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om status på Trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen drøftes, og at sagen herefter udgår som fast dagsordenspunkt på
Beredskabskommissionens møder

Beslutning
Orienteringen drøftet. Sagen udgår herefter som fast dagsordenpunkt på
Beredskabskommissionens møder.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabsdirektøren vil orientere om aktuel status for iværksatte initiativer i relation til
Trivselsundersøgelse 2018, herunder iværksatte informationstiltag m.m. I den forbindelse
orienteres om beslutning i MED-udvalget om, at det videre arbejde med trivselsindsats sker
som led i det almindelige og fremadrettede MED-udvalgsarbejde. Der afholdes således ikke
yderligere temamøder i relation til Trivselsundersøgelse 2018, ligesom emnet udgår som fast
dagsordenspunkt på MED-udvalgets møder. I forlængelse heraf lægges ligeledes op til, at
sagen udgår som fast dagsordenspunkt på Beredskabskommissions møder. Fællesudtalelse fra
MED-udvalget af 9. juli 2020 vedlægges som bilag til mødet.

Bilag
1 (Bilag sag 4 Fællesudtalelse fra MED-udvalget MJBR - 8636386)
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5 (Offentlig) Orientering om opstart af projekt om
nedlæggelse af overflødige brandhaner
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2020-00314

Resume
Der orienteres om opstart af projekt, der skal sikre overblik over brandhanerne i Viborg og
Silkeborg kommuner, for efterfølgende at danne grundlag for en flerårig plan for vedligehold af
aktive brandhaner og sløjfning af overskydende brandhaner.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
KL har med administrativ informationsskrivelse af 15. juni opfordret kommunerne til at
begynde et systematisk samarbejde mellem kommuner, beredskabet og forsyningerne for at få
et overblik over brandhanerne i Viborg og Silkeborg kommuner, der efterfølgende skal danne
grundlag for en flerårig plan for vedligehold af aktive brandhaner og sløjfning af overskydende
brandhaner.
Baggrunden er bl.a., at nogle vandselskaber er begyndt at opkræve betaling for vand til
brandslukning. Desuden at vandselskaberne er bekymrede for, at der ved brandhaner, der ikke
benyttes aktivt, kan være en risiko for lækager og tilbageløb af stillestående vand.
Beredskabsdirektøren vil orientere om sagen, herunder om påtænkt projektforløb.
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Bilag
1 (Administrativ Information fra KL af 15. juni 2020 - 8636423)
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6 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i
Beredskabsforbundet
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00347

Resume
Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Kredsleder Lone Gaisie vil give en orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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7 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:
 Større hændelser siden sidste møde
 Orientering om forslag til ændring af byggeloven, der vedrører fremtidige brandsyn
Præsentation af nye indsatslederbiler
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8 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr17220
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede
Niels Dueholm, Helle Kyndesen i stedet deltog Claus Hilborg.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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