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Side 3

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.



Side 4

2 (Offentlig) Valg af formand og næstformand

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2018-00102

Resume
Beredskabskommissionen skal vælge formand og næstformand for den kommunale 
valgperiode i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen vælger en formand og en 
næstformand.

Beslutning

Borgmester Steen Vindum blev valgt som formand. Borgmester Ulrik Wilbek som 
næstformand.

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Jf. samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning skal der på møde i 
beredskabskommissionen for Midtjysk Brand & Redning vælges en formand og en 
næstformand. 

Samordningsaftalens § 4. Stk. 3:

Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2 borgmestre for 
kommunalbestyrelsens valgperiode.
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3 (Offentlig) Godkendelse af Regnskab 2017

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2018-00100

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2017, som viser et negativt driftsresultat på 575 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 2017 godkendes og videresendes til de to 
ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.

Beslutning

I forhold til oprindeligt oplyst regnskabsresultat på -575 t.kr. har revisionsselskabet 
efterfølgende foretaget korrektion vedrørende revisionshonorar for 2016. Beløbet var med i 
regnskabet for 2016, men er bogført i 2017 og er derfor også med i regnskabet for 2017.  Det 
er nu rettet, så der ikke er udgifter til revision med i regnskab 2017. Fremover vil 
revisionshonoraret indgå i regnskabet for efterfølgende år.

Regnskabsresultatet for 2017 udgør herefter -504 t.kr., hvilket fremgår af opdaterede bilag til 
punktet, som blev fremlagt på mødet. Øvrige bilag er rettet i forhold til underskriftdato på 
grund af flytning af møde.

Indstillingen blev herefter godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

Tidligere beslutninger
…

Sagen

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

Regnskabet viser et negativt driftsresultat på 575 t.kr. i forhold til budget. 

Afvigelsen fra budget skal primært findes i ekstraordinære, men nødvendige køretøjs- og 
materielanskaffelser foretaget i løbet af året. Derudover har der været afholdt ekstraordinære 
udgifter i forbindelse med fratrædelse af personale.

Det bemærkes i relation til det negative driftsresultat, at dette opvejes af et tilsvarende 
positivt driftsresultat i 2016 på 1.732 t.kr.

Beredskabsdirektøren giver en uddybende redegørelse på mødet.

Bilag
1 (Årsregnskab 2017 - 6966031)
2 (Ledelseserklæring vedr. årsregnskab 2017 - 6966035)
3 (Revisionsberetning og revisionsaftale - 6966038)
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4 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2018

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2018-00101

Resume
Der er udarbejdet takstblad for 2018 med henblik på godkendelse af 
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller, at takstblad for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet takstblad for 2018. De indeholdte takster er i forhold til takstbladet for det 
foregående år alene fremskrevet med udviklingen i nettoprisindekset per 1. oktober 2017.

Bilag
1 (Takstblad MJBR 2018 - 6962463)
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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, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

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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6 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00332

Indstilling
Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering suppleret med information om strejkevarsel for FOA-ansatte. Orienteringen blev 
herefter taget til efterretning.

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Evt. samarbejde om uddannelse og lokaleforhold
 Hændelsessystem i Midtjysk Brand & Redning
 Trivselsundersøgelse
 Opdatering af vagtcentral – status
 Risikobaseret dimensionering – Højderedning / Overfladeredning
 Større hændelser
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7 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede
Lars Faarup
Claus Nielsen
Jens Kaasgaard

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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