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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Godkendt
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2016
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00133

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2016, som viser et positivt driftsresultat på 1.732 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, at regnskabet for 2016 godkendes og videresendes til de to
ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning
Indstillingen blev godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning skal hvert år 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 2016 viser et positivt driftsresultat på 1.732 t.kr. i
forhold til budget. Der er tale om en mindre reduktion i resultatet på 78 t.kr. i forhold til
foreløbigt regnskabsresultat fremlagt på møde for Beredskabskommissionen 9. marts 2017.
Det samlede driftsresultat skal findes i en generel aktivitetsforøgelse på den indtægtsdækkede
servicevirksomhed. Dertil kommer indtægter fra salg af køretøjer samt forsikringsudbetalinger
vedrørende egne og øvrige kommunale køretøjer.

Side 4

På udgiftssiden er der et mindreforbrug i forhold til budget, der hovedsageligt knytter sig til
udskudte investeringer i forhold til køretøjer og IT-udstyr til vagtcentralen.
Beredskabsdirektøren giver sammen med leder af Administrationen Vagn Erik Jensen en
uddybende redegørelse på mødet.

Bilag
1 (Midtjysk Brand og Redning Regnskab 2016 - 6413954)
2 (Midtjysk Brand og Redning - Revisionsberetning nr. 1 om revision af årsregnskabet for 2016
- 6413959)
3 (Ledelsens regnskabserklæring 2016 - 6413962)
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3 (Offentlig) Godkendelse af budget 2017, 2018 og
overslagsår
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2017, 2018 samt efterfølgende tre overslagsår.
Budgetrammen udgøres grundlæggende af 165 kr. (indeksreguleret) per indbygger i de to
ejerkommuner samt af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at budget 2017 og 2018 godkendes og videresendes til de to
ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning
Indstillingen blev godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand &
Redning hvert år budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår.
Godkendt budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser
til godkendelse senest 1. maj, hvilket dog ikke har været muligt i indeværende år på grund af
forsinkelse med regnskabsudarbejdelse og revision af regnskab 2016.
Det fremlagte budgetforslag vil blive uddybet på mødet af beredskabsdirektøren og leder af
Administrationen Vagn Erik Jensen.

Bilag

Side 6

1 (Budgetforslag - 6414030)
2 (Investeringsplan 2017 - 2026 - 6414037)
3 (Takstblad MJBR 2017 - 6224397)
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4 (Offentlig) Budgetopfølgning per 31.03.2017
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 31. marts 2017.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 31. marts 2017 i henhold til vedhæftede bilag. Der
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR ultimo marts 2017 - 6414102)
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5 (Offentlig) Brandkadetter
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00343

Resume
Der orienteres om de to nuværende uddannelseskoncepter for yngre mennesker i Midtjysk
Brand & Redning – henholdsvis Ungdomsbrandkorps i Silkeborg og Brandkadetter i Viborg.
Midtjysk Brand & Redning anbefaler, at der udvikles ét fælles koncept og ønsker en drøftelse af
mulighederne for dette.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen drøftes.

Beslutning
Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning uddanner i Såvel Viborg som Silkeborg yngre mennesker i brand- og
redningsdiscipliner. Initiativerne gennemføres og medfinansieres i samarbejde med andre
aktører i de to kommuner, herunder bl.a. de to kommuners ungdomsskoler, og i samarbejde
med den boligsociale helhedsplan – sidstnævnte fsva. Viborg.
Ud over at forløbene giver et umiddelbart positivt udbytte for de deltagende unge er der et
efterfølgende potentiale i, at de pågældende udgør et særligt rekrutteringsgrundlag for
Midtjysk Brand & Redning.
For at øge kvaliteten i uddannelserne og forbedre det efterfølgende rekrutteringspotentiale
anbefaler Midtjysk Brand & Redning, at der udvikles ét fælles koncept i samarbejde med
foreningen Brandkadetter i Danmark.
Beredskabsdirektøren orienterer nærmere om muligheder for dette samt om de udfordringer,
der i givet fald skal løses, herunder finansiering af uddannelsesforløbet.
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6 (Offentlig) Status på sammenlægning
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2017-00266

Resume
Der orientereres om status for Midtjysk Brand & Redning 1½ år efter beredskabets dannelse.
Medarbejderrepræsenter for FOA, som organiserer de fastansatte brandfolk på stationerne i
Silkeborg og Viborg deltager på mødet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at status for sammenlægning drøftes.

Beslutning
Orienteringen blev drøftet. Besluttet at MED-udvalget for Midtjysk Brand & Redning inviteres
én gang årligt til møde i Beredskabskommissionen under særskilt orienteringspunkt.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning blev etableret med virkning fra 1. januar 2016 og har på nuværende
tidspunkt været i drift i 1½ år.
I forbindelse med etableringen og efterfølgende etablering af bl.a. den risikobaserede
dimensionering, er der sket en række ændringer i forbindelse med bl.a. etablering af døgnvagt
i Silkeborg.
Visse af ændringerne på brandstationen i Silkeborg har været genstand for artikler i
Midtjyllands Avis i marts måned og igen i maj måned.
På den baggrund gives der en orientering om aktuel status for sammenlægning med deltagelse
af medarbejderrepræsentanter for FOA fra stationerne i Viborg (Folmer Frederiksen,
næstformand MED-udvalg) og Silkeborg (Niels-Jørn Kristensen).
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7 (Fortrolig) Vagtcentral
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00341

Side 13

8 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i
Beredskabsforbundet
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00347

Resume
Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orientering taget til efterretning.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab.
Vicekredsleder Lone Gaisie vil give en kort orientering om forbundets seneste aktiviteter i
relation til Midtjysk Brand & Rednings område.
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9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orientering taget til efterretning.
Ej til stede
Allan Clifford
Anders Bertel
Steen Vindum

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:
-

Reduktion i antal årlige brandsyn
Personaleforhold
Status på Plan for Fortsat Drift
Orientering om vandforureningssag i Viborg
Stigning i antal udrykninger pga. ukrudtsbrændere
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10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: DRR0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
Skriv beslutning truffet på mødet
Ej til stede
Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

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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