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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Dagsordenen godkendt.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

Side 4

2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2021 for Midtjysk
Brand og Redning
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2022-00112

Resume
Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2021, som viser et positivt driftsresultat på 243 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 til Beredskabskommissionen og byrådet,


at regnskabet for 2021 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

Beslutning
Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Side 5

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Midtjysk Brand & Redning skal årligt 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 pr. 31. december 2021 viser et positivt driftsresultat på 243.000 kr. i
forhold til budget (driftsresultat før renter 286.000 kr.).
I forhold til budgettet for 2021 viser regnskabet et forhøjet aktivitetsniveau, hvor der imidlertid
er balance mellem indtægter og omkostninger.
Udrykningsaktiviteten i 2021 viste et forhøjet niveau i forhold til det foregående år med deraf
forøgede personaleomkostninger. På uddannelses- og øvelsesområdet var der deroverfor
fortsat reduceret aktivitet som følge af Covid-19 restriktioner, der medførte, at der i
længerevarende perioder af året kun gennemførtes strengt nødvendige aktiviteter.
Driftsresultatet for 2021 er påvirket af salg af brandstationen i Karup med en salgspris på
570.000 kr. Midtjysk Brand & Redning driver fortsat beredskab fra brandstationen, men nu fra
lejemål indgået med køber af ejendommen.
Anlægsresultat i årsregnskabet viser et merforbrug på 770.000 kr., som er anvendt til opførsel
af kold hal i Silkeborg. Merforbruget i 2021 skyldes forsinkelse i byggeprocessen.
Byggeriet var forventet færdigt i 2020, hvor hovedparten af bevillingen således også var
forventet brugt. Forsinkelsen indebar udskydelse af afholdelse af udgifter til 2021. Der er
herefter et restbeløb på 231.000 kr. til færdiggørelse af projektet i 2022.
Beredskabsdirektøren uddyber regnskabet på mødet.

Side 6

Bilag
1 (Bilag sag 2 - Årsregnskab Midtjysk Brand og Redning 2021 - 9497538)
2 (Bilag sag 2 - Beretning om revision af årsregnskab 2021 samt revisionsaftale - 9497541)
3 (Bilag sag 2 - Ledelsens regnskabserklæring for årsregnskabet 2021 - 9497540)

Side 7

3 (Offentlig) Orientering om sikrings- og beskyttelsesrum i
Silkeborg og Viborg kommuner
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2022-00113

Resume
Krigen i Ukraine har i Danmark afstedkommet fokus på forskellige civilbeskyttelsesforhold,
herunder hvor mange beskyttelsesrum der findes og hvor de befinder sig. Der orienteres om
beskyttelsesrum-området samt om den afdækning, der er igangsat på området.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orientering taget til efterretning.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

Side 8

Sagen

Beskrivelse af sagen
Som følge af krigen i Ukraine er der kommet fokus på hvordan beskyttelsesrum-situationen er
i Danmark. Der er bl.a. stillet folketingsspørgsmål om emnet, ligesom der fra forskellige
medier og borgere stilles spørgsmål til kommuner og beredskaber.
Beredskabsstyrelsen har med mail af 10. marts 2022 til kommunerne og de fælleskommunale
redningsberedskaber anmodet disse om – foreløbigt til eget brug – at tilvejebringe en oversigt
over offentlige beskyttelsesrum og bygninger med sikringsrumspligt samt besvare borgere, der
henvender sig med konkrete spørgsmål om beskyttelses- og sikringsrum.
Beredskabsdirektøren giver på mødet en orientering om sagsområdet og de tiltag vedrørende
afdækning af området, der er igangsat.

Bilag
1 (Bilag sag 3 - Mail fra Beredskabsstyrelsen af 10. marts 2022 om beskyttelsesrum - 9497575)
2 (Bilag sag 3 - Kort orientering om lov om beskyttelsesrum - 9497576)
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4 (Offentlig) Orientering om afgørelser vedrørende
sikrings- og beskyttelsesrum i Silkeborg og Viborg
kommuner
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2022-00113

Resume
Midtjysk Brand & Redning kan under nærmere angivne vilkår træffe administrativ afgørelse
om, at beskyttelses- og sikringsrum kan nedlægges, hvis en ansøger anmoder om det.
Beredskabskommissionen modtager en gang årligt en orientering om trufne afgørelser herom.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger
Side 10

…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er i 2021 indkommet følgende sager vedrørende nedlæggelse af sikringsrum. Ingen af
sagerne har medført afgørelse af nedlæggelse på nuværende tidspunkt.
Der orienteres nærmere om sagerne på mødet.
Sagsnr. EXT-2021-00019: Ellekonebakken og Firkløvervej, 8800 Viborg, høring om
nedlæggelse af sikringsrum.
Status: Der er ikke givet tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum.
Sagsnr. EXT-2021-00216: Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup, ændringer ved sikringsrum
Status: Der er fremsendt oplysninger om lovgivning og sagsgang til skolen og Viborg
Kommune, Miljø & Teknik, Byggeri. Der er ikke sket videre i sagen. Sikringsrum er ikke
nedlagt.
Sagsnr. EXT-2021-00565: Granvej 2, 8800 Viborg, aflysning af deklaration på areal til
sikringsrum – høring fra Viborg Kommune, Byggeri & Miljø.
Status: Der er fremsendt udtalelse i sagen til Viborg Kommune, Byggeri & Miljø med oplysning
om, at ansøgning om aflysning af den tinglyste deklaration skal fremsendes.
Denne begrundelse er ikke fremsendt. Deklarationen/nedlæggelse af sikringsrummet er ikke
endelig ansøgt.
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5 (Offentlig) Orientering om vedtægtsændringer for
Midtjysk Brand og Redning
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2021-00394

Resume
Beredskabskommissionen godkendte på møde den 6. september 2021 forslag til ændret
samordningsaftale for Midtjysk Brand og Redning og indstillede samtidigt aftalen til
godkendelse i de to ejerkommuners byråd med henblik på efterfølgende godkendelse i
Ankestyrelsen. Der orienteres om sagens afslutning på mødet.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger

Side 12

…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Beredskabskommissionen godkendte på møde 6. september 2021 forslag til ændret
samordningsaftale for Midtjysk Brand og Redning og indstillede samtidigt aftalen til
godkendelse i de to ejerkommuners byråd. Silkeborg og Viborg kommuner har på
byrådsmøder henholdsvis 27. september og 6. oktober 2021 godkendt vedtægtsændringerne.
Ankestyrelsen har efterfølgende - i medfør af kommunestyrelseslovens § 60 – godkendt
ændringerne af vedtægterne for Midtjysk Brand & Redning med tilhørende bilag, herunder om
henlæggelse af kompetence efter byggeloven. I ankestyrelsens godkendelse er imidlertid
indlagt en forudsætning om, at henvisning til byggelovens § 18 i bilag 1 A udgår.
Beredskabsdirektøren orienterer om Ankestyrelsens godkendelse og om implementering af den
endelige godkendelse.

Bilag
1 (Bilag sag 5 - Ændret Samordningaftale for Midtjysk Brand & Redning - 9497615)
2 (Bilag sag 5 - Ændret bilag 1A til Samordningaftale for Midtjysk Brand & Redning - 9497616)
3 (Bilag sag 5 - Brev fra Ankestyrelsen af 30. november 2021 - 9497617)
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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
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

Side 14

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

7 (Offentlig) Ændring af mødetidspunkter i
Beredskabskommissionen
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2017-00624

Resume
Ønske om eventuel flytning af Beredskabskommissionens møder berammet til 5. september
2022 henholdsvis 5. december 2022 behandles.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at nye mødetidspunkter skal godkendes.

Beslutning
Godkendt.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger
…
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Sagen

Beskrivelse af sagen
Mødedatoer for Beredskabskommissionens møder i 2022 blev aftalt 6. december 2021 af den
afgående kommission. Efterfølgende er der kommet ønske om flytning af de to møder
berammet til 5. september 2022 henholdsvis 5. december 2022.
Forslag til alternative mødetidspunkter præsenteres på mødet med henblik på eventuel
flytning.
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8 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:




Større hændelser siden sidste møde – Forhøjet vandstand og situationen i Ukraine
Status på ressourcesituationen i Myndighed & Forebyggelse
Status på mangel på deltidsbrandfolk
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Side 19

9 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.

Ej til stede
Niels Jørn Kristensen.

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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Side 21

Side 22

Side 23

