
 

Forvaltning: Beredskab 

Møde vedr.: Projektgruppen fælles beredskab 

Mødested: Laksetorvet,  Randers  

Mødedato: 20-03-2015 

Sendes til: Arbejdsgruppen og derefter den administrative styregruppe før offentliggørelse på  

den nye hjemmeside 

Deltagere: Steen Eilenberg, Niels Freudendahl, Dennis Johansen, Hanne Lykke Thonsgaard, Jan 

Reche, Leif Bang, Peter Allentoft og Annemette la Cour (ref) 

Afbud: Christina Lindberg og Michael Østergaard 

 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra 6. marts  

Godkendt 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad. 3. Siden sidst 

 

Ad 4. Kommunikation 

Ole Bjarke Nielsen fra Syddjurs samt Camilla Jepsen og Sine Lykke Baastrup begge 

bachelorstuderende på AAU (kommunikation) deltog under dette punkt 

a) hjemmeside 

Ole præcenterede et forslag til hjemmeside. Den er udformet til at være det sted, hvor man går  

finde de aktuelle og officielle informationer. 

Projektgruppen drøftede konsekvenserne af at projektgruppereferaterne offentliggøres på 

hjemmesiden, hvor risikoen er at emner, som kun har været drøftet bliver opfattet som forslag. 

Projektgruppen  støtter forslaget om offentliggørelse af referater fra både projektgruppe og 

styregrupper på hjemmesiden, men ikke referater fra arbejdsgrupper m.v. 

 

For at give mulighed for debat etableres en åben facebookgruppe ’Fremtidens brandvæsen’ (er 

oprettet). 

Den primære brugergruppe forventes at blive ansatte og frivillige i beredskaberne, men andre 

borgere kaan også bruge den. 

Der etableres en redaktionsgruppe , som varetager kommunikationen fra projektets side. 

 

Planerne for hjemmeside og facebookgruppe godkendes i den administrative styregruppe, og 

derefter gøres hjemmesiden klar til offetliggørelse. 



 

  

b) møder for alle ansatte 

Der satses på at fællesmøde for alle med tilkytning til det kommende fælles beredskab. Det vil sige 

fuldtids- og deltidsansatte, falckansatte og de frivillige. Mødet holdes i august/ september når den 

nye direktør er på plads og planerne for det fælles beredskab er tydeligere end nu.  

 

Der holdes 2 ens møder aht. vagtplanlægningen. Formen bliver runde borde og tid til at tale med nye 

kollegaer og samarbejdspartnere.  

Dagsordenen skal derudover give plads til orientering om det fremtidige brandvæsen – og må gerne 

suppleres af  ekstern optræden – hvis muligt. 

Der nedsættes en forberedelsesgruppe, som udarbejder forslag til program, tid og sted. 

 

 

Ad. 5. Samarbejde mellem beredskab og kommuner om myndigheds- og serviceopgaver 

- organisering  af opgaverne i BL §§ 34 – 37, servicering af bygningsmyndigheder, vejlednings- og 

informationsopgaver m.v. samt overvejelser om effektiviseringspotentialet 

 

Steen referede fra arbejdsgruppens arbejde. Der arbejdes pt. med 4 modeller for samarbejdet og 

vurderingen er at arbejdsgruppen er klar med en rapport den 17.4, som kan danne udgangspunkt for 

en indstilling til den politiske styregruppe (og byrådene) om organisering af det forebyggende 

arbejde. 

 

6.  Førsteudrykningskapacitet og brandstationers beliggenhed  

 Effektiviseringspotentialet ved at ændre beredskabstationernes beliggenhed, 

førsteudrykningskapaciteten på de enkelte stationer og  placeringen af materiel og mandskab. 

Peter referede fra arbejdsgruppens arbejde og viste kort udarbejdet for at illustrere konsekvensen af 

ændret beliggenhed og serviceniveau. 

Det er vurderingen at arbejdsgruppen er klar med materiale, som styregrupperne kan tage stilling til 

og som kan indarbejdes i forslag vedr. risikobaseret dimensionering. 

 

7. a) Holdleder som teknisk leder – ny organisering af indsatsledelse  

Niels referede fra arbejdsgruppens arbejde og uddelte et første udkast til  beskrivelse af 8 scenarier 

og beregninger af effektiviseringspotentialer.  

Tallene skal verifeceres og derudover blev arbejdsgruppen opfordret til at gøre sig overvejelser om 

placering af indsatslederne, organisering af vagterne og mulighederne for at indsatsledelsen kan 

starte når alarmen lyder og evt. afsluttes uden fremmøde -  ved at anvende  ny teknologi . 

 

  b) Effektiviseringspotentialet ved at ændre udrykningssammensætningen (udkald fra pickliste) 

Jan referede fra arbejdsgruppens arbejde.  Der laves beregninger med udrykningssammensætning til 

diverse udryk ninger, som er ens uanset hvor i det nye beredskabsområde udrykningen foregår. 



Udfordringerne med at indkalde det korrekte antal brandmænd til en hændelse blev drøftet og 

arbejdsgruppen arbejder videre med dette, men beregningerne af besparelser må formentligt tage 

udgangspunkt i forudsætninger, som ikke kan opfyldes fra dag ét 

Ad. 8. Opfølgning på projektplanen (opdateret version følger), herunder projektgruppens møder de 

næste måneder. 

 Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med risikoanalyser og –scenarier til RBD. 

Peter igangsætter. Medlemmer til arbejdsgruppen meldes til Peter. 

 Der findes erstatningsmødedatoer for møderne den  3. 4, 1. 5 og 15. 5 som er er 

helligdage/fridage.  

9. forberedelse af fællesmødet med den administrative styregruppe mandag den 23/3 

Arbejdsgrupperne fremlægger de foreløbige overvejelser og Annemette laver et par PP til de øvrige 

punkter 


