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Dagsorden styregruppemøde 23. april 2015

1. Godkendelse af referat fra 23. marts  
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Den fremtidige organisering. 

Rapport fra arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunernes byggesagsafdelinger og 
beredskaberne blev drøftet.

Der laves en orienteringssag til den politiske styregruppe med udgangspunkt i den del af 
rapporten, som beskriver, hvordan samspillet er i dag i sager som involverer både 
beredskabsmedarbejderne og kommunernes sagsbehandlere. 

Der lægges således ikke op til at der træffes beslutning om model for samspil mellem det fælles 
beredskab og kommunerne i sager om myndighedsbehandling og rådgivning på nuværende 
tidspunkt .

4. Forberedelse af den politiske styregruppes møde den 8. maj 
Der forberedes sager vedr.
 Budget for forberedelsen af fælles beredskab

Der er udarbejdet et budget på i alt 2 mio. kr. Beløbet fordeles mellem de 4 kommuner.

 Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering.
På den politiske styregruppes møde orienteres om de foreløbige analyser af 
effektiviseringstiltag, som blev nævnt i dokumentet ”Effektiviseringspotentialer og 
synergieffekter” (indgik i sagen om principbeslutning om etablering af fælles beredskab 
behandlet i byrådene i januar/februar 2015).

Der skal efterfølgende arbejdes videre med disse, ligesom nye ideer skal analyseres.

Det medfører at tidsplanen skal revideres, idet der ikke kan ligge et samlet forslag klar 
risikobaseret dimensionering klar inden sommerferien.



 Navn til det samordnede beredskab
De indkomne ideer (101) præsenteres for den politiske styregruppe. Det er op til 
styregruppen om der kan besluttes en arbejdstitel for det fælles beredskab på nuværende 
tidspunkt. Den endelige godkendelse sker i forbindelse med byrådenes godkendelse af 
vedtægter m.v.

 Orientering om samarbejdesmodel for samspil mellem beredskabet og kommunerne og 
organisering af beredskabets administrative funktioner (jf sag 4 – ovenfor)

 Der udarbejdes en status på projektet med udgangspunkt i procesplanen, som den blev 
godkendt på den politiske styregruppes første møde. Sagen skal også indeholde et forslag til 
revideret procesplan og et spørgsmål om afholdelse af et fælles orienteringsmøde for 
byrådsmedlemmerne

5. Status projektplanen og ajourføring af mødeplan
Tids- og opgaveplanen blev gennemgået

6. Dagsorden for møde i medarbejderudvalget 29. april
Følgende dagsorden blev aftalt:
 Velkomst og gensidig præsentation, herunder orientering om ansættelse af 

beredskabsdirektør
 Medarbejderudvalgets kommissorium og opgaver
 Projektplanen – planen for forløbet frem mod etableringen af fællesskabet 
 Aktuelle opgaver – hvad arbejder projektgruppen og styregrupperne med lige nu?
 Fremtidige møder i medarbejderudvalget

7. Samarbejde  ml. eksisterende beredskaber
 Sag fra Favrskov vedr. ansættelse af deltidsbrandmand i Hadsten. Den administrative 

styregruppe har ikke bemærkninger hertil
 Opfølgning på tidligere sager fra Djursland. Følges op efter drøftelse i 

beredskabkommissionen på Djursland

8. Godkendelse af referater fra projektgruppen med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden
 Kan offentliggøres

9. evt.


