
 

Forvaltning: Beredskab 

Møde vedr.: administrative styregruppe  

Mødested: Laksetorvet, Randers 

Mødedato: 23-03-2015 

Sendes til: Administrative styregruppe, og projektgruppen   

Deltagere: Lene Andersen (RK), Lars Clement (FK), Poul Møller (SDK),  Kim Kofod (NDK) og 

Annemette la Cour (referent) 

 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra 6. marts  

Godkendt 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt . Under punkt  9 Evt. ønskes drøftelse af besparelser i 2016 

Ad. 3. Opfølgning fra den politiske styregruppes møde den 3. marts  

 Medarbejderudvalg: Udpegning af medarbejdere er i gang i beredskaberne. Der indkaldes til 1. 

møde i april. Beredskabschefer og Lene Andersen deltager på A-siden, øvrige direktører i det 

omfang det er muligt og relevant. 

Dagsorden udformes pr. mail. 

Nuværende MED udvalg drøfter oprettelsen af medarbejderudvalg og dets kommissorium. 

 

 Den politiske styregruppemødes dagsordner og referater offentliggøres på lige fod med øvrige 

udvalgs dagsordner/referater.  De ’praktiske’ muligheder undersøges idet udgangspunktet er, at 

dagsorden/referat alene oprettes i Randers Kommunes dagsordenssystem.  Alle 

byrådsmedlemmer orienteres ved offentliggørelsen om, hvor de kan findes.  

Ad. 4. Status projektplanen og ajourføring af mødeplan 

Der er udarbejdet et forslag til en fælles hjemmeside, hvorigennem interesserede kan orientere 

sig om, hvordan forberedelserne af det fælles beredskab skrider frem. 

Projektgruppen foreslår at referater fra såvel den politiske, som den administrative styregruppe 

samt fra projektgruppens møder bliver offentligt tilgængelige via denne hjemmeside. 

 

Der var enighed om at tilstræbe fuld åbenhed, men også forsigtighed med at forberedende 

arbejde og debatter i projektgruppen ikke må komme til at fremstå som forslag eller 

beslutninger. Derfor offentliggøres referater fra projektgruppens møder først  efter godkendelse 

i den administrative styregruppe. 

Forslaget præsenteres på fællesmødet med projektgruppen. 

Der udarbejdes en samlet oversigt over planlagte møder indtil sommerferien, ligesom den 

politiske styregruppes møder i 2. hallvår 2015 snarest planlægges. 



Ad. 5. Forberedelse af den politiske styregruppes møde den 8. maj 

 Navn: Der sættes en proces i gang, hvor blandt andet medarbejderne kan komme med forslag 

om navn. Der udloddes et par flasker vin til udvalgte bidragsydere. 

Det sker i en mail til samtlige medarbejdere fra Lene Andersen, som samtidigt generelt orienterer 

om fælles beredskab. 

 Etableringsudgifter: Der udarbejdes en oversigt over forventede fælles etableringsudgifter 

jævnfør referatet fra admin. styregruppes møde 6. marts. Der medtages også en bufferpulje og 

et beløb til projektledelse i 2015. Sagen er en orienteringssag, evt. bevillinger er en sag for de 

enkelte byråd 

 Status på projektplanen: Der udarbejdes en status på projektet og en konkret sag om 

organiseringen af myndigheds- og serviceopgaver. Sidstnævnte udformes som en  

indstilling til byrådsbeslutning 

 Spørgsmålet om hvorvidt vedtægter for fællesskabet skal behandles på førstkommende pol . 

styregruppemøde afgøres på baggrund af notat om at videreføre § 60 fællesskabet, fordele og 

ulemper ved at etablere hhv. et fællesskab og et selskab og en beskrivelse af hvordan processen 

kan tilrettelægges. Notatet udarbejdes til den administrative styregruppe. 

 

Ad. 6. Ansættelse af direktør 

Notat om fordel og ulemper ved at ansætte den kommende direktør i eksisterende selskab og 

udvide dette inden 2016 udarbejdes snarest, så det kan afklares med den politiske styregruppe 

inden pågældende ansættes den 21. april. 

 

Ad. 7. Samarbejde  ml. eksisterende beredskaber. 

De 3 nuværende beredsskabschefer anmodes om at se på, hvordan de 3 beredskaber kan 

hjælpe hinanden med at  løse diverse udfordringer i resten af 2015 og dermed styrke 

sammenhængskraften frem til fusionen. Aktuelt beder styregruppen beredskabscheferne on en 

indstilling på såvel ansættelse af mekaniker som anskaffelse af ekstra vandtankvogn inden 

torsdag d. 9. april  

Den administrative styregruppe drøfter  alle ansættelser og større materielkøb på baggrund af 

indstilling fra de tre beredskabschefer 

Ad.8. Forberedelse af fællesmødet med projektgruppen 

Mødet blev drøftet 

Ad. 9. Evt. 

Besparelser i 2016: Kommunerne indarbejder de fulde besparelser jf. kommuneaftalen 2014 i 

beredskaberne budgetter for 2016 og frem. 

 


