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Referat 

1. Godkendelse af referat fra 14. september 2025  

Beslutning: Udsat 

2. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Godkendt 

3. Orientering om status på forslag til risikobaseret dimensionering og beslutning om 

revision af tidsplan for godkendelse i kommunalbestyrelser og byråd. 

Beredskabsstyrelsen har den 18. september modtaget vores udkast til forslag til 

risikobaseret dimensionering. Den politiske styregruppe har den 23. september indstillet 

forslaget til drøftelse i de nuværende tre beredskabskommissioner. De tre 

beredskabskommissioner har den 2. oktober indstillet forslag til dimensionering til 

godkendelse i de fire kommunalbestyrelser efter indhentning af lovpligtig udtalelse fra 

Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har på dialogmøde med Beredskab & 

Sikkerhed tilkendegivet en række punkter til uddybelse forud for afgivelse af deres 

udtalelse. Disse punkter er specificeret i skrivelse fra styrelsen af 12. oktober 2015. 

Beredskab & Sikkerhed har den 20. oktober fremsendt supplerende informationer 

(vedhæftet) til Beredskabsstyrelsen i et brev samtidig med at forslaget til risikobaseret 

dimensionering er opdateret med de af styrelsen anmodede supplerende informationer. 

Der ventes nu at gå op til 5 uger (fra 21.10) til styrelsens udtalelse forligger. På den 

baggrund er der risiko for, at vi ikke kan fremsende forslaget til dimensionering til politisk 

behandling i økonomiudvalg m.v. forud for kommunalbestyrelsesmøderne i indeværende 

år. Såfremt vi først modtager udtalelsen fra beredskabsstyrelsen i uge 50 vil 

dimensioneringen tidligst kunne fremsendes til politisk vedtagelse i løbet af 

januar/februar måned. Det kan have den konsekvens, at de ønskede besparelser ikke kan 

realiseres før tidligst fra 1. februar eller 1. marts 2016. 

 



Den administrative styregruppe skal træffe beslutning om den videre proces. På mødet 

medbringes forslag til mulig mødedage 

Beslutning: KS refererede mødet med Beredskabsstyrelsen og de supplerende redegørelser, 

som er sendt til styrelsen. 

Der forventes nu en udtalelse fra Styrelsen senest den 18. november. 

 

4. Forslag til notat om adgang til at overføre mer-/mindreforbrug. 

Der er udarbejdet et notat: ”Forslag til økonomistyringsprincipper for § 60 selskabet”, 

notatet er tilrettet efter kommentarer fra de kommunale repræsentanter i 

projektgruppen. BDO har givet løbende sparring til notatet, men har ikke haft lejlighed til 

at kommentere den sidste version af notatet. 

Det er vedhæftet til godkendelse og beslutning om notatets videre færd.  

Beslutning: Notatet opdateres med følgende tilføjelser: 

• Beredskabskommissionen varetager den løbende budgetopfølgning 

• I tilfælde af at Beredskabskommissionen forventer et merforbrug på mere end 5 % 

anmoder Beredskabskommissionen kommunalbestyrelserne om et lån i form af en 

fremrykket aconto betaling.  

• Anmodningen følges af en begrundelse for det forventede merforbrug og en handleplan 

for afviklingen af merforbruget 

Notatet i sin endelige form kvalitetssikres af de 4 kommuners økonomichefer før det 

forelægges for den politiske styregruppe på det kommende styregruppemøde. 

 

5. Administrationsaftaler med kommunerne og budget for administrationen 

Norddjurs, Randers og Syddjurs Kommuner er blevet bedt om at komme med beskrivelse 

af og tilbud på administrationsaftaler på henholdsvis økonomi, løn, it-netværk mv., 

udbud, indkøb og juridisk bistand samt bistand til udvikling af hjemmesiden. 

Udgifterne hertil fordeles mellem kommunerne efter forhandlinger på baggrund af et 

budgetforslag. 

I vedhæftede bilag: ’Administration – økonomi’ er der lavet et budgetudkast på baggrund 

af de kendte ’tilbud’ 

Der ønskes  

• en drøftelse af administrationsaftalerne (Forslag fra Randers fremgår af 

vedhæftede bilag, Norddjurs forventer inden længe at fremsende forslag) 

• en drøftelse fordelingen af udgifterne til administration 

• beslutning om den videre proces 

Beslutning: Den administrative styregruppes medlemmer kan de kommende dage 

kommentere indholdet i udkastet til administrationsaftale med Norddjurs Kommune 



Der arbejdes videre med udgangspunkt i den foreslåede aftale, hvilket indebærer at 

forberedelse af tilknytning til Norddjurs netværk kan fortsætte. Det samlede budget for 

administration drøftes på næste møde i gruppen ud fra et nyt samlet oplæg fra projektledelsen 

Oversigten over andre administrative udgifter, som skal finansieres af overførsler fra 

kommunernes administrative budgetter, ajourføres. 

Ved beregning af timelønsbetaling beregnes alene de direkte omkostninger 

(fællesomkostninger og kapitalomkostninger indgår ikke i beregningerne). 

Fordelingen af de administrative omkostninger fordeles når de er endeligt afdækket. 

Norddjurs og Syddjurs kommuner betaler i dag 3 % af bruttodriftsudgifterne til formålet og 

er indeholdt i det samlede budget for BRD. 

 

På det kommende politiske styregruppemøde orienteres om forberedelserne af 

administrationsaftaler 

  

 

6. Budgetgrundlag for Beredskab & Sikkerhed 

Der er vedhæftet en oversigt over hvilke budgetposter, der overføres til Beredskab & 

Sikkerhed. 

Der er udarbejdet et forslag om fastsættelse af husleje for anvendelse af kommunale 

brandstationer. Det er vedhæftet. Norddjurs kommune har besluttet at huslejen for 

anvendelse af kommunes 4 brandstationer er 0 kr. 

Der er fastsat en konkret husleje for Syddjurs og Favrskovs brandstationer. Jf. tidligere 

beskrevne principper øges de 2 kommuners bevilling til beredskabet med et beløb 

svarende til huslejeindtægten. Princippet er således udgiftsneutralt for kommunerne 

En arbejdsgruppe med lederne af Syddjurs og Favrskovs ejendomsforvaltning er i 

samarbejde med projektledelsen i gang med at udforme vilkår for anvendelse af 

kommunale brandstationer med udgangspunkt i en erhvervslejekontrakt. Der orienteres 

herom. 

Der ønskes  

• Godkendelse af ovenstående 

• Beslutning om den videre proces 

Beslutning: Udsat 

 

7. Dagsorden for møde i den politiske styregruppe 6. november 

Beslutning: Styregruppemødet gennemføres med følgende punkter: 



8. Budgetopfølgning administrative forberedelsesomkostninger 

Der er lavet en budgetopfølgning, som viser et forventet forbrug på ca. 1,71 mio. kr. Den 

er vedhæftet. 

Der ønskes en åben drøftelse af, om de resterende 0,3 mio. kr. kan anvendes helt eller 

delvist til et eller flere af følgende formål: 

• Ændring af køretøjers logo.  Vigtigheden af at skabe samhørighed betyder rigtig 

meget. Der er ikke råd til at skifte på alle brandbiler evt. på de små køretøjer.  

• Markering af det nye beredskab. Der er allerede forslag fra medarbejdere om, at vi 

laver to foredragsaftener om forandrings-parathed. Det kunne også være ved en 

reception. 

• Gave til ansatte med logo. F.eks. nye polo’ er med nyt logo til fuldtidsfastansatte og 2 

T-shirts med det nye logo til deltidsbrandfolkene. 

• Gennemarbejde logo og grafisk udtryk med hjælp udefra  

Beslutning: Udsat 

 

9. Generel orientering 

a. Vandforsyning til brandslukning. Alle opgaver jf. beredskabsloven overføres til 

Beredskab & Sikkerhed, herunder også at sørge for, at der er tilstrækkelig 

vandforsyning til brandslukning (BL § 15), men dette udløser en række udfordringer, 

som vi har et notat på vej om. 

b. Adgang for indsatsledelsen til at udstede strakspåbud i henhold til 

miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og vejloven. 

c. Møde mellem byrådsmedlemmer og borger- og grundejerforeninger ved Stations 

Knebels foranstaltning. 

d. Opfølgning på forespørgsel om miljøvagten 

e. Fremtidig tilknytning af ABA-kunder 

f. Første møderunde med kommunernes byggesagsansvarlige. 

• Orientering om dialog m. Beredskabsstyrelse og supplerende redegørelser  

• Orientering om økonomistyring (notat) 

• Orientering om status vedr. administrationsaftale  

• Orientering om tidsplan for øvrige forberedelser 

Det var enighed om at overførsel af budget til Beredskab og Sikkerhed sker som en 

konsekvens af at kommunalbestyrelserne har godkendt samordningsaftalen og principperne 

for finansiering. 

Budget for Beredskab & Sikkerhede skal godkendes i kommunalbestyrelserne 

 

Der planlægges endnu et politisk styregruppemøde den 27. november, hvor styregruppens 

hovedopgave er at indstille sag om godkendelse af forslag til risikobaseret dimensionering. 

Til forberedelse heraf afholdes administrativt styregruppemøde den 16. november. 

 



g. Forsikring fra 2016 – kort notat er vedhæftet 

Beslutning: Udsat 

 

 

10. Evt. 

Jørgen Bjelskou orienterede om at  

• Favrskovs borgmester mødes til ”kaffemøde” (internt møde) med brandmandskabet 

på Hadsten station den 2/12. Kasper Sønderdahl deltager. 

• Der er en forventning i Favrskov om en fælles praksis i forhold til, at der ikke udpeges 

suppleant for borgmestrene, men at viceborgmestrene kan træde ind 

• Favrskov i sagsfremstillingen om samordningen (vedtægterne) ikke nævnte de 3,8 

mio. kr. pga. at dette tal ville have være misvisende med den seneste viden 

• Favrskov ønsker – for god ordens skyld – en konsolidering af, at alle kommuner har 

budgetteret for 16 på et ensartet grundlag.  


