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Side 3

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Det blev oplyst, at der er en tastefejl i foreslåede gebyrer under punkt 3. Dagsordenen blev 
herfter godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om foreløbigt regnskab 2016

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2017-00133

Resume
Der er opgjort foreløbigt regnskab for 2016, som viser et positivt driftsresultat på 1.810 t.kr. 
Der gives en foreløbig orientering om de væsentligste forklaringer. Regnskabsrevision 
påbegyndes efterfølgende af BDO i marts måned. Endeligt regnskab med 
revisionsbemærkninger forelægges efterfølgende Beredskabskommissionen til udtalelse med 
henblik på indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede

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 og Beredskabskommissionens indstilling til den enkelte 
kommunalbestyrelse til godkendelse.
Økonomiopfølgning per 31. december 2016 viser et positivt driftsresultat på 1.810 t.kr. i 
forhold til budget.
Resultatet 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. 
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 en uddybende redegørelse på mødet.
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Budget Regnskab Afvigelse

Indtægter

Kommunale og statslige 
bidrag

31.094 30.793 -301

Øvrige indtægter 18.280 20.726 2.446

Indtægter i alt 49.374 51.519 2.145

Udgifter
Ikke udmøntet underskud -693 0 693

Personale 36.499 36.799 300

Materiale og 
aktivitetsudgifter

6.869 6.080 -789

IT, inventar og materiel 4.251 3.789 -462

Fast ejendom 2.448 3.041 593

Udgifter i alt 49.374 49.709 -335
Resultat før renter 0 1.810 1.810

Renter m.v. 0 0 0

Resultat af 
driftsvirksomhed

0 1.810 1.810

Anlægsudgifter 0 0 0
Resultat i alt 0 1.810 1.810
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3 (Offentlig) Godkendelse af forslag til 2017-gebyrer vedr. 
ABA-alarmer

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00348

Resume
Der forelægges forslag til 2017-gebyrer for tilslutning og overvågning af brandtekniske 
installationer samt for udrykninger til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg til 
godkendelse.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at de foreslåede 2017-gebyrer godkendes.
Beredskabsdirektøren indstiller endvidere, at der i forbindelse med beregningerne af gebyrerne 
for 2018 sker en evaluering af principperne for beregningen af taksterne. Blandt andet med 
afsæt i erfaringerne fra de øvrige beredskaber.

Beslutning

Det blev oplyst, at der er en tastefejl i gebyret for tilslutning + 1. års afgift samt i gebyret for 
årlig opkobling til vagtcentral. I begge tilfælde er det foreslåede gebyr rettelig 6.161. 
Indstillingen blev herefter godkendt 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Som oplyst på møde i Beredskabskommissionen 20. september 2016 er reglerne om ABA-
alarmer ændret. Med ændringerne er der bl.a. indføjet en udtrykkelig hjemmel til, at 
kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af udgifter 
ved tilslutning til og årlig overvågning af brandtekniske installationer med direkte overførsel til 
beredskabet samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere 
bemyndiges kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes størrelse.

For § 60-selskaber er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommission.

Gebyret for blinde alarmer blev tidligere fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om 
gebyr for blinde alarmer, som nu er ophævet. I 2016 udgjorde gebyrets størrelse 5.195 kr. og 
var fastsat på baggrund af gennemsnitsomkostninger til udrykninger til blinde alarmer.
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I bemærkningerne til lovforslaget om de ændrede regler fremgår det, at prisfastsættelsen skal 
ske således, at indtægterne ved gebyret og udgifterne forbundet med de pågældende 
sagsområder nogenlunde svarer til hinanden. 

For så vidt angår tilslutningsafgift samt den årlige afgift er disse takster hidtil fastsat lokalt og 
baseret på de løbende omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af opgaven. For så 
vidt angår gebyret for udrykning til blinde ABA-alarmer, er disse som anført ovenfor fastsat 
centralt – dog baseret på baggrund af nationale gennemsnitsomkostninger. 

Midtjysk Brand & Redning anbefaler, at der for alle tre gebyrers vedkommende gennemføres 
en ordinær prisfremskrivning med udgangspunkt i nettoprisindekset samt en forhøjelse på 200 
kr. på hvert gebyr, jf. nedenstående tabel.

Forhøjelsen på 200 kr. skal anvendes på forebyggelsestiltag rettet mod nedbringelse af 
antallet af blinde alarmer, bl.a. i form af informationskampagner og instruktioner rettet mod 
ejere af ABA-anlæg. Endvidere på udvikling/indkøb af en App til mobiltelefoner, der gør det 
lettere for installatører og vagtcentral, når der skal foretages test af ABA-anlæg, og dermed 
nedbringer ressourceforbruget.

Nuværende pris
Fremskrivning 
nettoprisindeks

Tillæg (til 
forebyggelse)

Fremtidig pris

Tilslutning + 1. 
års afgift 5.931 30 200 6.131

Årlig afgift for 
opkobling til 
vagtcentral 5.931

30
200 6.131

Udrykning til 
blind alarm (pr. 
gang) 5.195

26
200 5.421

Det anbefales afslutningsvist, at der i forbindelse med beregningerne af gebyrerne for 2018 
sker en revurdering af taksterne. Blandt andet med afsæt i de erfaringer, der indhøstes fra de 
øvrige beredskaber i 2017.
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4 (Offentlig) Takstblad 2017

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Der er udarbejdet takstblad for 2017 for de ydelser Midtjysk Brand & Redning udfører for såvel 
eksterne som kommuneinterne kunder og samarbejdspartnere. Takstbladet fremlægges til 
foreløbig orientering for Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I henhold til samordningsaftale for Midtjysk Brand & Redning skal Beredskabskommissionen 
hvert år senest 1. maj fremsende budgetforslag til de deltagende kommuners 
kommunalbestyrelsers med henblik på endelig vedtagelse. 

Detaljeret budgetforslaget i indeværende år udarbejdes først senere, da det bl.a. skal tage 
udgangspunkt i første års godkendte regnskab, som endnu ikke foreligger i revideret udgave. 

Der er imidlertid udarbejdet takstblad for 2017 for de ydelser, Midtjysk Brand & Redning 
udfører for såvel eksterne som kommuneinterne kunder og samarbejdspartnere. 

Taksterne er i vid udstrækning en harmonisering af de hidtil gældende takster i henholdsvis 
Viborg og Silkeborg kommuner. Der er derudover foretaget prisregulering af taksterne for 
2016 med udgangspunkt i nettoprisindekset for oktober måned 2016. Takstbladet fremlægges 
til Beredskabskommissions foreløbige orientering. 

Når detaljeret budgetforslag foreligger fremsættes det (med takstblad) til behandling på 
senere møde i Beredskabskommission med henblik på efterfølgende vedtagelse i de to 
kommuners kommunalbestyrelser.
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Bilag
1 (Takstblad MJBR 2017 - 6224397)
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5 (Offentlig) Frit skorstensfejervalg

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2017-00134

Resume
Midtjysk Brand & Redning, som fører tilsyn med skorstensfejerområdet i Viborg og Silkeborg 
kommuner, anbefaler, at der indføres frit valg af skorstensfejermester for borgerne i de to 
kommuner. Frit skorstensfejervalg er gennem de seneste år indført i de fleste danske 
kommuner.  

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen godkender indstilling om frit 
skorstensfejervalg i Viborg og Silkeborg kommuner.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I henhold til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder (bkg. 
nr. 239 af 27. april 1993) skal Viborg og Silkeborg kommuner sørge for, at alle borgere har en 
skorstensfejer til rådighed.  

Dette er sikret ved at inddele hver af kommunerne i to distrikter og indgå aftale med to 
skorstensfejermestre om at forestå skorstensfejning og gennemføre brandpræventive tilsyn i 
deres respektive distrikter. Disse distriktsskorstensfejermestre er dermed forpligtet til at feje 
skorstene beliggende i det distrikt, de har fået tildelt.

I Silkeborg og Viborg kommuner er borgere, der hidtil har ønsket at skifte 
skorstensfejermester, som udgangspunkt efter dialog blevet henvist til den anden 
skorstensfejermester i samme kommune. 

I de fleste kommuner er der dog gennem de seneste år indført frit skorstensfejervalg, således 
at enhver borger frit kan vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt 
vedkommendes område/distrikt.
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Midtjysk Brand & Redning anbefaler, at samme mulighed tilbydes borgere i Viborg og Silkeborg 
kommuner, og har efter samråd med de to kommuners Teknik- og Miljøafdelinger udarbejdet 
procedurer herfor samt blanket til brug for skift af skorstensfejer.
Såfremt en borger ønsker at anvende en ”fri skorstensfejer” vil opkrævning skulle ske direkte 
fra pågældende skorstensfejer til borgeren – og ikke over ejendomsskattebilletten. 
Pågældende skorstensfejer vil skulle opfylde en række nærmere angivne krav og ethvert 
økonomiske mellemværende mellem de to parter er kommunerne uvedkommende.

Såfremt denne indstilling tiltrædes af Beredskabskommissionen, vil det fri skorstensfejervalg 
blive effektueret snarest. Endvidere vil de eksisterende kontrakter med de nuværende 
skorstensfejermestre blive tilrettet i overensstemmelse med ændringen.

Bilag
1 (Procedurebeskrivelse skorstensfejning i Midtjysk Brand og Rednings område - 6224429)
2 (Valg af skorstensfejer i Viborg og Silkeborg kommuner - 6224451)
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6 (Offentlig) Orientering om nyt nationalt risikobillede og 
andre forhold vedrørende Planer for Fortsat Drift

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2017-00135

Resume
Der skal i 2017 foretages revision af Planerne for Fortsat Drift (beredskabsplaner) i Viborg og 
Silkeborg kommuner. Der gives i den forbindelse en orientering om relevante tiltag på 
området, herunder om nyt Nationalt Risikobillede.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Viborg og Silkeborg kommuners planer for Fortsat Drift (også kaldet beredskabsplaner) skal 
revideres i 2017. I forbindelse med revisionen skal der udarbejdes et fælles koncept, der 
dækker de to kommuner. Midtjysk Brand & Redning vil orientere om de drøftelser der har 
fundet sted i den forbindelse og demonstrere den digitale beredskabsplan for Silkeborg 
Kommune.

Der vil endvidere blive orienteret om den proces der forudsættes gennemført i de to 
kommuner for at afdække væsentlige risici og sårbarhedsvurderinger i de enkelte forvaltninger 
og stabe. I den forbindelse orienteres kort om Nationalt Risikobillede 2017 udsendt af 
Beredskabsstyrelsen, som indgår som element i statslig og kommunal planlægning.

Endeligt orienteres kort om tiltag i Silkeborg kommune vedrørende afholdelse af 
krisestyringsøvelser på chef-/lederniveau.

Bilag
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1 (Nationalt Risikobillede 2017 - 6224562)



Side 14

7 (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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede

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.



Side 15

8 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Udvikling på vagtcentralområdet
 Køretøjsrokader
 Rekrutteringssituation, herunder mediedækning
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9 (Offentlig) Underskriftsside Beredskabskommissionen

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at godkende.
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