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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Medarbejderrepræsentation i 
Beredskabskommissionen

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2018-00627

Resume
Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal indgå en medarbejderrepræsentant i 
Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at træffe beslutning om at lade en medarbejderrepræsentant indgå i 
Beredskabskommissionen med observatørstatus og taleret. Repræsentanten er den til 
enhver tid siddende næstformand i MED-udvalget for Midtjysk Brand & Redning. 
Pågældende repræsentant indtræder i givet fald i beredskabskommissionen med 
øjeblikkelig virkning.

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Medarbejdersiden i Midtjysk Brand & Redning har ved flere lejligheder udtrykt ønske om at den 
repræsenteres i Beredskabskommissionen for Midtjysk Brand & Redning. 
Beredskabskommission har ved tidligere drøftelser været positivt indstillet overfor ønsket og 
har anmodet MED-udvalget for Midtjysk Brand & Redning tage stilling til en eventuel 
repræsentation.

På møde i MED-udvalget den 25. oktober blev spørgsmålet behandlet, og der blev truffet 
beslutning om, at såfremt Beredskabskommissionen tiltræder nærværende indstilling, vil 
Folmer Frederiksen i sin egenskab af næstformand i MED-udvalget indtræde i kommissionen 
som observatør med taleret.

Det kan oplyses, at spørgsmålet om medlemskab er reguleret i beredskabslovens § 9. Det 
fremgår her af § 9, stk. 2, at Kommissionens medlemstal skal være ulige. Optagelse af et 
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yderligere medlem med stemmeret vil dermed ikke kunne lade sig gøre. En observatørpost er 
imidlertid forenelig med bestemmelsen, og kan sidestilles med repræsentation for de frivillige.

Samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning indeholder i § 4, stk. 1, en opgørelse af 
kommissionens sammensætning.

I denne indgår muligheden for medarbejderrepræsentation ikke. Det vurderes imidlertid ikke 
at udgøre et problem, så længe der alene er tale om en observatørpost, men der vil i givet fald 
blive foretaget en ændring af det pågældende afsnit ved næstkommende revision af 
samordningsaftalen.
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3 (Offentlig) Overnatning på skoler i Viborg Kommune

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2018-00630

Resume
Orientering om regler for overnatning på skoler m.m.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Næstformanden i Beredskabskommissionen har bedt om en drøftelse af det forhold, at der i 
Viborg Kommune angiveligt ikke må overnattes på 1. sal på kommunens skoler, hvilket ifølge 
det oplyste er en mulighed i flere andre kommuner.

Viceberedskabschef og leder af Myndighed og Forebyggelse Lars Erik Møller Leth vil redegøre 
nærmere for reglerne på området med henblik på afklaring af forholdene.
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4 (Offentlig) Økonomiopfølgning pr. 30. september 2018

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2018. 

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2018 i henhold til medfølgende bilag. Der 
foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag
1 (Budgetopfølgning MJBR 2018 pr. 30. september - 7457522)
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5 (Offentlig) Trivselsundersøgelse

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om Trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

 at orienteringen drøftes

Beslutning

Orienteringen drøftet og taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er efter sommerferien 2018 gennemført en kvalitativ trivselsundersøgelse for de ansatte i 
Midtjysk Brand & Redning. 

Undersøgelsen er behandlet på tidligere møder i Beredskabskommissionen 25. september og 
2. oktober 2018.

Efterfølgende er der taget en række initiativer samt besluttet et procesforløb i MED-udvalget 
på møde den 25. oktober 2018.

Beredskabsdirektøren vil orientere om igangsatte initiativer og procesforløb på mødet.



Side 9

6 (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

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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7 (Offentlig) Fastlæggelse af møder i 2019

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2017-00624

Resume
Der skal fastlægges mindst 4 møder i Beredskabskommissionen i 2019.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, 

 at forslag til mødetidspunkter godkendes

Beslutning

Godkendt med beslutning om at mødet den 21. juni fremrykkes ca. 14 dage.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning skal der afholdes mindst 4 
årlige møder.

Beredskabsdirektøren foreslår, at der afholdes møder på følgende tidspunkter:

 Uge 10, mandag den 4. marts kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg 
 Uge 25, fredag den 21. juni kl. 10.00-12.00, brandstationen Viborg 
 Uge 39, tirsdag den 24. september kl. 10.00-12.00, brandstationen Silkeborg
 Uge 50, onsdag den 11. december kl. 10.00-13.00, mødested fastlægges ifm. 

udsendelse af dagsorden
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8 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: DRR0008

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

 Større hændelser siden sidst
 Stigeudbud og opbygning af tre køretøjer i 2019
 Personalesituation i Myndighed og Forebyggelse
 Undersøgelse af brandsikkerhed på plejecentre på foranledning af bygnings- og 

boligministeren – orientering om tiltag i Viborg og Silkeborg kommuner.
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9 (Offentlig) Underskriftsside

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 trykke på 
Godkend.
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