
Referat 

Forvaltning: Fælles beredskab 

Møde vedr.: Referat administrative styregruppe  03102015 

Mødested: Laksetorvet, Randers  

Mødedato: 03-08-2015 

 

Deltagere: Kim Kofod, Poul Møller, Helle Jacobsen, Jørgen Bjelskou (første  del af mødet), Lene  

Andersen, Kasper Sønderdahl og Annemette la Cour (ref) 

 

Ad. 1: Godkendelse af referat fra 16. juni 

Godkendt 

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad. 3: Gensidig orientering 

a)KS har gennemført 3 stormøder for medarbejdere m.v. med i alt 225 deltagere. 

Spørgsmål fra møderne og mails modtaget efterfølgende er samlet  i dokument inkl. 

svarene. De er offentligt tilgængelige på http://beredskabogsikkerhed.dk og forslag til 

besparelser 

b) Der er udarbejdet et juridisk notat om at udbetale vederlag til byrådsmedlemmer i 

Beredskabskommissionen. Det er ikke muligt indenfor eksisterende regler. Den politiske 

styregruppe orienteres herom. 

a) Beredskabschefen i Randers er frigjort fra opgaver i BYG og varetager nu 

forberedelsesopgaver ved siden af beredskabscheffunktionerne. 

 

Ad. 4:  Ændringskatalog – Effektiviseringsmuligheder til politisk drøftelse (vedhæftet) 

Kataloget indeholder forslag til principper for dimensionering af beredskabet. Principperne 

fastlægger  et serviceniveau, hvor ud fra der kan etableres et basisberedskab indenfor 

budgettet. Ændringskataloget peger også på effektiviseringer og harmoniseringer og 

ændringer i serviceniveauet. 

Frem til det politiske styregruppemøde arbejdes med at 

• Tydeliggøre hvad der er serviceændringer og hvad der er effektiviseringer 

• Skabe overblik over hvordan kommunerne hver i sær ’bidrager’ til besparelserne og 

hvordan serviceniveauet ændres 

• Tydeliggøre vejen fra effektiviseringskataloget fra juni til ændringskataloget i juli 



 

Beredskabsstyrelsen har sammen med KL meldt ud at BRS  ikke kan udtale sig  om forslag til 

RBD før de nye Beredskabskommissioner er dannet. Hvis der ikke er fundet en løsning herpå 

inden styregeruppemødet, foreslåes det at borgmestrene går ind i sagen. 

 

Ad 5: Orientering om input fra det midlertidige medarbejderudvalg 

Udsat 

 

Ad.6: Fastlæggelse af organisation (indeholdt i Ændringskataloget) 

Udsat 

 

Ad. 7: Endeligt udkast til vedtægter (vedhæftet) 

Den politiske styregruppe orienteres om udkastet og at det pt. 

kvalitetssikres/forhåndsgodkendes i Statsforvaltningen. 

 

Ad. 8 Forberedelse af dagsorden til politisk styregruppemøde den 10.8 

Punkterne bliver: 

• Principper for serviceniveau, dimensionering og forslag til basisdimensionering 

• Orientering om udkast til vedtægter 

• Revideret procesplan 

 

Ad. 8: Evt. 

 

 


