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Ad 1. Godkendelse af referat fra  4. juni 
Godkendt med en enkelt ændring. De 2 referater nævnt i pkt. 3 er godkendt og kan 
offentliggøres. 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. 3. Opsamling fra politisk styregruppemøde
Udsendelse af orientering til kommunalbestyrelser, medarbejdere og offentliggørelse af 
orientering blev drøftet. Der afholdes 3 stormøder i juni for medarbejdere og frivillige. 

Ad. 4. Forslag til vedtægter
Bjarke Scott Levinsen deltog under dette punkt. Udkast til vedtægter blev gennemgået og der 
arbejdes videre med forslaget ud fra flg.:
Ejerfordelingen (2.2) følger fordelingen af driftsudgifter (4.1)
Der arbejdes med mulighed for at beredskabet kan overføre over-/underskud mellem driftsårene 
(4.3)
Beredskabskommissionen sammensættes af borgmester + et byrådsmedlem fra hver af de 4 
kommunalbestyrelser, hertil kommer politimesteren (6.2 ). Frivillige og medarbejdere har hver 
en observatør i beredskabskommissionen (6.4). Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne.
Vedtægterne udformes således, at det bliver en mulighed for den enkelte kommune at 
overdrage opgaver, der bliver lovhjemmel til efter fællesskabets dannelse (3.3). 
Der skal udarbejdes forretningsorden og instruks (7.4 og 10.1)
Budgetforslaget skal være klar senest 1. marts (8.1)
Udtrædelsesvarslet skal svare til udtrædelsesvarsler i andre kommunale fællesskaber (ex. vis 
Museum Østjylland )( 11.2)
Bygninger overdrages ikke til fællesskabet.
I dialog med Statsforvaltningen udarbejdes et vedtægtsforslag som kan forelægges den politiske 
styregruppe den 10. august. 
Der udarbejdes en orienteringssag til kommunernes direktioner.

Ad. 5. Samarbejde mellem kommuner og det nye beredskab
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 Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at se på, hvorledes samarbejdet bedst varetages 
imellem det nye beredskab og de fire kommuner i relation til en række beredskabsfaglige og 
byggetekniske emner. Det har på det nuværende grundlag vist sig vanskeligt at afgøre, hvorledes 
den brandtekniske byggesagsbehandling (kapitel 5) bedst håndteres fremadrettet. I Favrskov og 
på Djursland medvirker beredskabsmyndigheden i en konsulentrolle, når byggesagsbehandlerne 
vurderer, at der er behov for vejledning. I Randers udføres al brandteknisk byggesagsbehandling 
af medarbejderne i beredskabet. Hvis det besluttes, at Favrskov/Djurslands-modellen skal 
indføres i alle kommuner, så skal 1-2 af beredskabsmedarbejderne i Randers formentlig forblive i 
Randers Kommune med byggeafdelingen, som ny arbejdsplads. Hvis Randers-modellen skal 
gælde i alle kommuner, så skal byggeafdelingerne på Djursland og i Favrskov formentlig afgive en 
medarbejder til det nye beredskab. 

 For at tilvejebringe det mest retvisende beslutningsgrundlag besluttede Styregruppen, at Kasper 
indkalder de 4 kommuners ledere for byggesagsafdelingere til en drøftelse af problemstillingen, 
således at den administrative styregruppe modtager en indstilling til opgavernes organisatoriske 
placering på mødet den 3. august. 

Ad. 6. Kommunikation (historien, navnet, logo (vedhæftet), stormøder, midlertidig med osv.)
Kasper orienterede kort om status på kommunikation:

 Det blev i den politiske styregruppe besluttet, at notat om etablering af fælles beredskab og 
effektiviseringskataloget skulle gøres tilgængeligt for medarbejdere, borgere og pressen på 
hjemmesiden. Dette er effektueret.

 Før offentliggørelse skulle materialet fremsendes til orientering for 
byråd/kommunalbestyrelsernes medlemmer sammen med en kort status over arbejdet med 
sammenlægningen. Dette er effektueret.

 Der er afholdt personalemøde med alle fuldtidsansatte beredskabsmedarbejdere og 
deltidsansatte indsatsledere. 

 Der er i juni måned planlagt/afviklet en-til-en samtaler mellem de fuldtidsansatte 
beredskabsmedarbejdere og deltidsansatte indsatsledere med henblik på en fortrolig 
drøftelse af den enkelte medarbejders overvejelser om sammenlægning og eventuelle 
bekymringer for fremtiden.

 Der har været afholdt 2 møder i det midlertidige medarbejderudvalg i juni måned.
 Der afvikles 3 stormøder for alle medarbejdere (fuldtids og deltids) samt frivillige den 22.6, 

29.6 og 30.6. På mødet præsenteres den nye direktør sammen med en uddybning af 
effektiviseringskatalogets scenarier. Kasper afvikler disse møder.

 Der er udarbejdet udkast til logo, som skal gennemarbejdes af en grafiker inden det 
præsenteres for den administrative styregruppe.

 Den politiske styregruppe har vedtaget arbejdstitlen Beredskab & Sikkerhed – Randers, 
Favrskov, Djursland.

Ad. 7. Drøftelse Falck
Kasper orienterede om det første, indledende møde, som er afviklet med Falck. Mødet var meget 
positivt og Falck tilkendegiver velvilje for at hjælpe os på vej mod en realisering af besparelserne. I 
det Falck sidder på en stor del af økonomien for det kommende beredskab vedkender Falck sig også 
et medansvar for at tilvejebringe de fornødne effektiviseringer. Kasper har nyt møde med Falck den 
6. juli.
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Ad. 8. Fremtidig organisation
Kasper orienterede om sine tanker for organiseringen af det nye beredskab. Kasper ønsker den 
fladest mulige struktur med færrest mulige ledelseslag, som tilgodeser opgavernes geografiske 
tilknytning, behovet for centralisering af visse opgaver i opgavefællesskaber og medarbejdernes 
bopæl. Kasper fremsender et udkast til ny organisering til den administrative styregruppe inden 
udgangen af juni.

Ad. 9. Operationsplan – frem mod ”klar til drift”  
Kasper præsenterede kort overskrifterne i den beredskabsfaglige operationsplan som leder os frem 
til fællesskabets etablering. En lang række operative opgaver skal sættes i gang i de kommende 
måneder, hvilket Kasper starter op fra 1.8.2015.

Ad. 10. Henvendelse fra KL med tilbud om at mødes med relevante projektledere og 
medarbejdere i de nye beredskabsenheder.
Håndteres i projektgruppen.

Ad. 11. Evt.


