
Referat

Forvaltning: Beredskab
Møde vedr.: Referat administrative styregruppe - fælles beredskab 040615
Mødested: Laksetorvet, Randers
Mødedato: 04-06-2015
Sendes til: Administrative styregruppe og offentliggøres på hjemmeside

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

Ad. 1. Godkendelse af referat fra 12. maj

Udsat

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. 3. Godkendelse af referater fra projektgruppens møder den 17. april og den 12. maj

Lene Andersen og Kasper Sønderdahl bemyndiges til at godkende referaternes offentliggørelse på 
hjemmesiden

Ad. 4. Vision og plan for det fælles beredskab

”Notat vedrørende etablering af fælles kommunalt beredskab …” blev drøftet og der indarbejdes 
ændringer før det sendes til den politiske styregruppe.  

Der er behov for yderligere drøftelser vedrørende model for samspillet mellem beredskabet og 
kommunerne bl.a. om byggesagsbehandling.

Ad. 5. Scenarier for effektiviseringer

Samtlige forslag vedrørende effektiviseringer og harmoniseringer samlet i notatet ”scenarier for 
effektiviseringer” udsendes med det formål, at danne baggrund for den politiske styregruppes 
prioriteringer af hvilke forslag, der kan indarbejdes i forslag vedrørende risikobaseret 
dimensionering.

Der er behov for en procesplan der giver tid til den politiske proces forud for, at der udarbejdes et 
konkret forslag til dimensionering af det fremtidige beredskab.

Procesplanen udarbejdes til den politiske styregruppes møde. Heri kan også indgå orienteringsmøder 
for de 4 byråd/kommunalbestyrelse.

Ad. 6. Forslag til vedtægter

Punktet udsættes til næste møde, hvor en repræsentant fra juristarbejdsgruppen inviteres til 
drøftelse af det udarbejdede forslag til vedtægter med kommentarer drøftes. 

Ad. 7. Forslag vedr. navn for fællesskabet 



Der er udarbejdet 3 alternative forslag til navn for beredskabet. Forslagene med begrundelse   
fremsendes til den politiske styregruppe 

Ad. 8. Øvrige forberedelser af det kommende møde i den politiske styregruppe (10. juni)

Der fremsende følgende dagsorden til styregruppemødet:

1. Etablering af fælleskommunalt beredskab
2. Drøftelse af effektiviseringsscenarier
3. Forslag til navn for det fælles beredskab
4. Gensidig orientering

Ad. 9. evt.

Intet


