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Referat projektgruppemøde 20. februar 2015 

1. Godkendelse af referat fra projektgruppemøde den 6. februar –  

Godkendt 

 

 

2. Siden sidst 

KL´s orienteringsmøder 3. og 4. marts. Foreløbigt forventes det at  

• En HR medarbejder fra Favrskov 

• En HR medarbejder fra Randers   

• En jurist fra Randers   

• Steen Eilenberg, Favrskov 

• Annemette la Cour, Randers   

• Poul Møller, Syddjurs  

• Claus Wistoft, Syddjurs 

deltager. 

 

Peter Allentoft har rettet henvendelse til Beredskabsstyrelsen om deres sagsbehandlingstider 

for udtalelse om forslag vedrørende risikobaseret dimensionering. Der er endnu ikke 

kommet svar. 

 

Bachelorstuderende fra Aalborg Universitet har rettet henvendelse til Favrskov Kommune 

om at lave en opgave om forandringskommunikation og – ledelse i forbindelse med 

sammenlægningen. 

Vi er positive. Dennis Johansen og Steen Eilenberg arbejder videre med en kontakt. 

 

Peter Allentoft har mødt Falck vedrørende genforhandling af kontrakt med Randers 

Kommune for 2015. 

Falck gav grundlæggende udtryk for at kontrakten er ’løbende’ og vil blive overdraget til det 

nye selskab. 



Der blev drøftet forslag vedrørende nedlæggelse af konkrete aktiviteter, men besparelserne 

kommer ikke i nærheden af den pris, som indgår i kontrakten. Det blev aftalt, at orientere 

den administrative styregruppe herom. 

 

 

3. Principper for organisering af § 60 selskab.  

Bjarke Levinsen, Ra præsenterede oplæg som bliver udarbejdet til brug for den politiske 

styregruppes drøftelser af hvilke principper vedrørende ejerforhold, økonomiske forpligtelser 

og beredskabskommissionens sammensætning. 

 

 

 

4. Tidsplan og igangsætning af arbejdsgrupper 

Tids- og opgaveplanen blev gennemgået, tilpasset og milepælene blev udpeget. 

En oversigt over arbejdsgrupper der skal etableres, hvilke opgaver de skal løse samt 

bemander dem med ansvarlige og deltagere i øvrigt (overvej gerne på forhånd hvem I kan 

’stille’ med)  

Der etableres 3 arbejdsgrupper som gennemfører analyser om mulige 

effektiviseringsgevinster jf. projektgruppens oplæg fra efteråret om 

effektiviseringspotentialer og synergieffekter. 

Der etableres en arbejdsgruppe som udarbejder model(ler) for samarbejde mellem 

kommuner og beredskab om myndighedsopgaver og service. Gruppen bemandes med en 

repræsentant fra beredskabet og forvaltningen i alle kommuner. Det vil være en fordel, hvis 

forvaltningsrepræsentanten er leder. 

I alle arbejdsgrupper deltager en konsulent/økonomimedarbejder fra forvaltningen, som 

understøtter arbejdet med ’skrivekraft’, analyser og beregninger. 

Der etableres også en arbejdsgruppe med HR- medarbejdere, som tilrettelægger 

virksomhedsoverdragelsen. 

I forbindelse med etablering af arbejdsgrupperne blev ressourcebehovet drøftet.  

I forberedelsesarbejdet har beredskabet i Ikast-Brande/Herning og Ringkøbing indgået en 

aftale med ekstern konsulent om at udarbejde forslag vedr. Risikobaseret Dimensionering. 

Aftalen er økonomisk attraktiv og det undersøger (PA) vilkårene for en eventuel tilsvarende 

aftale med os.  

Der var enighed om at enten skal der etableres en aftales som ovenstående eller en 

medarbejder fra en forvaltning på opgaven. 



Det blev aftalt, at navne på arbejdsgruppemedlemmer snarest meldes til Annemette, at 

arbejdsgruppeformanden tager initiativ til 1. møde, som afholdes inden næste 

projektgruppemøde. 

Alle arbejdsgrupper udarbejder en beskrivelse af opgaven og en tidsplan til næste 

projektgruppemøde. 

 

5. Navn 

Projektgruppen drøftede kort det kommende navn.  

Udviklingen går i retning af Brandvæsen 

 

6. Videre arbejde med interessentanalysen 

Udsat 

 

7. Kommunikationen lige nu.. 

Kommunikationsafdelingen (Randers) inviteres til næste projektgruppemøde 

 

 


