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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede
Helle Kyndesen og Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
...

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2020

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2021-00126

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2020, som viser et positivt driftsresultat på 901 t.kr. 
Der gives en orientering om de væsentligste forklaringer. Regnskabsrevision er udarbejdet af 
BDO og har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. 

Regnskab med revisionsbemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse 
med henblik på indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse..

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at regnskabet for 2020 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners 
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

.

Beslutning

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede
Helle Kyndesen og Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning skal årligt udarbejde årsregnskab, der forelægges 
Beredskabskommissionen. 

Regnskabet revideres af sekretariatskommunens revision (BDO), hvis bemærkninger 
forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse. Herefter sendes regnskab, 
revisionsbemærkninger, ledelsens regnskabserklæring og Beredskabskommissionens indstilling 
til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Økonomiopfølgning per 31. december 2020 viser et positivt driftsresultat på 901.000 kr. i 
forhold til budget (driftsresultat før renter 936.000 kr.). 
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Afvigelsen fra driftsbudget skyldes bl.a. reduceret udrykningsaktivitet, manglende afholdelse af 
øvelser samt reducerede uddannelsesaktiviteter. Den reducerede øvelses- og 
uddannelsesaktivitet er direkte foranlediget af de restriktioner, der har været bragt i 
anvendelse som følge af Covid-19-situationen. Men også de reducerede udrykningsaktiviteter 
tilskrives Covid-19-situationen med flere hjemmearbejdende, nedlukning af institutioner, 
virksomheder m.m. 

Anlægsbudgettet viser et positivt resultat på 1.001.000 kr. som er et p.t. uforbrugt 
rådighedsbeløb fra anlægsbevilling til opførsel af kold hal i Silkeborg. Byggeriet var forventet 
færdigt i 2020, men er p.t. sat i bero som følge af manglende overholdelse af lokalplan.

Samlet er udviklingen i 2020 i sagens natur påvirket ekstraordinært af Covid-19-situationen. 
Det er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt fra Beredskabsstyrelsen, om ikke-afholdte 
aktiviteter på uddannelses- og øvelsesområdet skal indhentes i 2021, hvilket i givet fald vil 
påvirke regnskabet for 2021 på omkostningssiden. 

Beredskabsdirektøren uddyber regnskabet på mødet.

Bilag
1 (Årsregnskab Midtjysk Brand og Redning 2020 - 8955557)
2 (Beretning om revision af årsregnskabet - 8955560)
3 (Ledelsens regnskabserklæring 2020 - 8955562)
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3 (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
Helle Kyndesen og Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Kredsleder Lone Gaisie vil give en kort orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område..



Side 7

4 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Helle Kyndesen og Lars Faarup.

Tidligere beslutninger
...

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Gennemførelse af fysisk og psykisk APV i 2021
 Plan for Risikobaseret Dimensionering 2022-2025
 Deltagelse i større udbud vedr. automobilsprøjter 
 Gennemførelsesgrad af brandsyn i 2020 sfa. Covid-19-situationen.
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5 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede
Helle Kyndesen og Lars Faarup.

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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