
Referat

Forvaltning: Fælles Beredskab
Møde vedr.: Referat administrative styregruppe 19082015 
Mødested: Laksetorvet Randers 
Mødedato: 19-08-2015

Deltagere: Poul Møller, Jørgen Bjelskou, Lene Andersen, Helle Jacobsen, Kasper Sønderdahl og 
Annemette la Cour (ref.)
Afbud: Kim Kofod

Ad. 1: Godkendelse af referat fra 3. august 
Referatet godkendt med rettelser.

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Ad. 3: Gensidig orientering
a) Det forventes at Statsforvaltningen forhåndsgodkender vedtægterne, således at KB kan 

godkende vedtægter i oktober. Efter drøftelse af fordele og ulemper ved at udskyde 
vedtægtsbehandlingen til november/december, hvor KB behandler forslag til RBD, 
fastholdes den nuværende tidsplan

b) Beredskabsstyrelsen oplyser nu, at de har fået dispensation fra forsvarsministeriet til at 
afgive udtalelse om forslag til risikobaseret dimensionering i dette år

c) Da Leif Bang er sygemeldt på fuld tid, varetager Kasper Sønderdahl beredskabschef 
funktionerne i Brand og Redning Djursland.

Ad. 4: Procesplan ajourført
Procesplanen er ajourført jf. beslutningerne i den politiske styregruppe 10. august, dog tilføjes 
også en tidsplan for fase 2 (plan for effektivisering på 3,8 mio. inden juni 2016).
Tidsplanen drøftes på næste administrative styregruppemøde, herunder også muligheden for at 
danne en følgegruppe/advisery board for beredskabsdirektøren. 

Ad. 5: Organisation, hjemsted og forberedelse af administrationsaftaler
Organisationen er beskrevet i ændringskataloget. KS blev opfordret til at tydeliggøre 
ledelseskompetencerne i beskrivelserne. Koordinatorerne har fagligt ansvar, medens direktøren 
har ledelseskompetencen. Der udpeges en stedfortræder for direktøren, men det afventer 
driftsstarten.



Beredskabets hjemsted søges etableret så centralt som muligt i forhold til 
beredskabsinspektørernes opgaver (brandsyn, indsatsledelse mv.) og så vidt muligt ikke på et 
rådhus eller en brandstation.
Mulighederne for hjemsted i ledige kommunale lokaler afsøges. En tidligere udarbejdet 
specifikation af lokalebehovet sendes til styregruppens medlemmer. For at tilgodese behov for 
kantine mv. søges mulighed for at indgå i kontorfællesskab.
Administrationsaftale. Norddjurs Kommune er opfordret til at beskrive leverancerne i den 
nuværende administrationsaftale med BRD, samt komme med en beregning af prisen for en ny 
aftale. Syddjurs Kommune er opfordret til at administrere it/netværk og Randers Kommune til at 
bistå ved udbud, indkøb og juridiske spørgsmål (ej personalejura)- evt. i en timemodel. Der 
arbejdes videre med at beskrive leverancerne i kommende aftaler. På sigt kan et udbud evt. 
blive aktuelt.

Ad. 6: Økonomi
 Budgetgrundlaget (hvad overføres fra kommunerne til beredskabet)

En foreløbig opgørelse over kommunernes nuværende udgifter til beredskaberne blev 
gennemgået. Annemette la Cour tager en runde til alle økonomichefer om opgørelserne, 
principperne bag og lokale problemstillinger.
Der udarbejdes en oversigt over ’ikke-opgjorte’ udgifter i 2016, f.eks. etablering, 
forsinkelse af implementering pga. af opsigelsesvarsler, udgifter til investeringer 
(forudsætninger for at opnå besparelser) o.l.

 Pulje til administrativ forberedelse 
o Opgørelse af forbrug 1. halvår
På ovennævnte møderunde aftales tidsplan for afregning af kommunernes bidrag til 
de administrative fællesomkostninger.
o Pulje til uforudsete udgifter – 100.000 kr. til intranet?
Beredskabsdirektøren efterspørger mulighed for at kunne kommunikere med 
samtlige medarbejdere og frivillige og vil gerne investere i et intranet, som også er 
relevant efter 1.1. 16. Den administrative styregruppe gav tilslutning til at 
investeringen foretages og den søges afholdt indenfor eksisterende budget til 
administrative fællesomkostninger.

Ad. 7: Evt.
Beredskabsdirektøren har planlagt forhandlinger med Falck om fremtid kontrakt for Favrskov og 
Randers. Deltagerkredsen blev drøftet.

Møderne i den politiske styregruppe søges gennemført på forskellige adresser. 


