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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Ej til stede
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af budget 2023 samt overslagsår

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet budgetforslag for 2023 samt efterfølgende tre overslagsår. Budgetrammen 
udgøres grundlæggende af 165 kr. i 2016-priser per indbygger i de to ejerkommuner (med 
indeksregulering og fradrag af 1% effektiviseringsbidrag: 180 kr. per indbygger i 2023) samt 
af indtægter fra sideaktiviteter.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

Indbyggere pr. 1. januar 2022

Silkeborg antal 97.358

Viborg antal 96.847

I alt 194.205

MJBR budget Budget

2023

Silkeborg kommune

Driftsbudget 17.566.000

Overhead/Adm.bidrag 226.000
Bygningsvedligeholdelse
Tilførsel byggesager og brandsyn

99.000
653.000

Silkeborg kommune 18.544.000

Viborg kommune

Driftsbudget 17.473.000

Overhead/Adm.bidrag 225.000
Bygningsvedligeholdelse
Tilførsel byggesager og brandsyn

98.000
650.000

Viborg kommune 18.446.000

Budget i alt 36.990.000

Driftsbudget - beløb pr. indbygger i 2023-priser 180,42

Basisbeløb pr. indbygger med fradrag af effektiviseringsbidrag 
(ekskl. prisregulering): 2016 165,00 kr., 2020 163,35 kr., 2021 
161,72 kr., 2022 160,10, 2023 158,50.
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 at budget 2023 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners 
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
Ej til stede
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen.

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. 

Det fremlagte budgetforslag vil blive uddybet på mødet af beredskabsdirektøren.

Bilag
1 (Bilag pkt. 2 - Budget 2023 med overslagsår - 9616290)
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3 (Offentlig) Budgetopfølgning per 31.03.2022

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning per 31. marts 2022.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning per 31. marts 2022 i henhold til medfølgende bilag. Der 
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Bilag pkt. 3 - Budgetopfølgning MJBR 31. marts 2022 - 9616367)
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4 (Offentlig) Takstforhøjelser 2022

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2022-00199

Resume
Med sagen skal der tages stilling til forhøjelse af visse takster i Takstblad for Midtjysk Brand & 
Redning. Baggrunden for den ønskede forhøjelse er, at der aktuelt opleves væsentlige 
prisstigninger på en række varer, der indkøbes af Midtjysk Brand & Redning med henblik på 
videresalg til slutkunder.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at visse takster i Takstblad for Midtjysk Brand & Redning forhøjes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen godkendte på møde 6. december 2021 Takstblad for Midtjysk Brand 
& Redning for 2022. De godkendte takster indgår herefter i faktureringsgrundlaget for 
indeværende år.

De markante prisforhøjelser der har fundet sted i markedsøkonomien generelt, som følge af 
bl.a. Covid-19-krisen og krigen i Ukraine, har også påvirket en række af Midtjysk Brand & 
Rednings indkøbspriser. F.eks. er forbindsstoffer steget med 50 % og brandslukningsmateriel 
med 31%.

Med de i 2021 fastsatte takster i takstbladet betyder det aktuelt, at indtjeningen for konkrete 
varer og ydelser, som Midtjysk Brand & Redning sælger reduceres markant, hvilket alt andet 
lige vil påvirke regnskabet for indeværende år i retning af et negativt resultat. Det betyder 
endvidere, at Midtjysk Brand & Rednings priser i en periode vil afvige fra markedspriserne 
generelt, og dermed risikere at påvirke konkurrencesituationen negativt.
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Der ønskes derfor givet mulighed for, at visse takster kan forhøjes umiddelbart under 
forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

 Der foretages kun forhøjelser på takster, hvor der konkret er registreret forhøjelse på 
varens indkøbspris. Generelt forøgede omkostninger fra eks. el, varme m.v. medfører 
således ikke takstforhøjelser i indeværende år.

 Taksterne kan forhøjes til et beløb svarende til den bagvedliggende forhøjelse af 
indkøbsprisen (krone til krone).

 Taksterne skal – hvis indkøbspriserne falder igen – atter justeres ned igen. Dette tages 
der foreløbigt stilling til på mødet i Beredskabskommissionen i december måned, hvor 
takstbladet for 2023 skal behandles.
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5 (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
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen.

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.



Side 10

6 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Større hændelser siden sidste møde
 Indledende orientering om vagtcentralsoftware
 Status på mangel på deltidsbrandfolk
 Status på national opgørelse af beskyttelsesrum m.v.
 Opgørelse af beredskabets brændstofbehov på forespørgsel fra Energistyrelsen.
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7 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede
Ulrik Wilbek, Anders Bertel og Helle Kyndesen.

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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