
 

Forvaltning: Beredskab 

Møde vedr.: Den administrative styregruppe - beredskabssamordning 

Mødested: Hinnerup 

Mødedato: 04-02-2015 

Sendes til: Adm. styregruppe 

Deltagere: Lars Clement, Kim Kofoed, Poul Møller, Lene Andersen og Annemette la Cour 

(referent) samt Lars Muusmann under behandlingen af punkt 3 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat styregruppemøde den 26. januar 2014 i Randers Kommune 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Ansættelse af beredskabschef 

 

4. Status på principbeslutning om etablering af fælles beredskab 

a) Indkaldelse af politiske styregruppe. 

b) Første udkast til dagsorden  

c) Hvad skal beredskabet hedde? 

 

5. Tidsplan og opgaveoversigt 

 

6. Økonomi i forberedelserne 

Referat 

 

Ad 1. Udsat 

 

Ad 2. Godkendt 

 

Ad 3.  Lars Muusmann deltog i behandlingen af dette punkt. 

Efter en fælles drøftelse af den kommende chefs profil besluttedes, at stillingen opslås som en 

direktørstilling med et lønniveau på 775.000 kr. årligt + pension 

Direktøren referer til beredskabskommissionen og skal kunne  

 Lede fusionsprocessen 

 Effektiviserer beredskabet 

 Udvikle en moderne serviceorienteret virksomhed i samarbejde med kommunerne  

 Fungere i en politisk ledet organisation og have kendskab til det kommunale område 



 Være med til at sætte den beredskabsmæssige dagsorden – også gerne nationalt 

Der var enighed om, at det ikke er et krav at pågældende har beredskabsfaglige kompetencer eller 

erfaringer, men at vedkommende skal have lyst og evner til at sætte sig ind i området. 

 

Med udgangspunkt i oplæg fra Lars Muusmann aftaltes følgende proces: 

 

20/2 RK modtager forslag til stillingsopslag fra LM 

24/2 Adm. Styregruppe behandler stillingsopslag og procesplan og indstiller til … 

3/3 Politiske styregruppe, som godkender stillingsopslag og procesplan 

6 – 23/3 opslag elektronisk og i JP 

25/3 Udvælgelse 

1. samtale 27/3 

2. samtale 9/4 

 

Der udarbejdes en procesplan som indebærer, at 

 

Der etableres et ansættelsesudvalg for udvælgelse og 1. samtale. Medlemmerne er: 

 

 De tekniske direktører (4) 

 Medarbejderrepræsentanter/TR fra eksisterende beredskaber (3) 

 Beredskabschefer (3) 

 

 

Ved 2. samtalerunde deltager 

 Medlemmer af den politiske styregruppe (2) 

 Tekniske direktører (2) 

 Medarbejderrepræsentanter/TR fra eksisterende beredskaber (3) 

 Beredskabschefer (3) 

 

Ad. 4.  

Ad. 4.a Den politiske styregruppes 1. møde holdes den 3. marts kl. 15 – 17. De byrådsudpegede 

medlemmer indkaldes. 

De tekniske direktører deltager i møderne, der er dog et par afbud til det kommende møde.  

 

Ad.4 b) Den foreløbige dagsorden er 

 Valg af formand 

 Status på samordningsprocessen 

 Procesplan for ansættelse af kommende beredskabschef, herunder godkendelse af stillingsopslag 

 Procesplan for det videre forberedelsesarbejde  

 Mødeplan for styregruppens møder (der laves snarest reservationer i kalenderne) 



Den endelige dagsorden for første politiske styregruppemøde udformes på den administrative 

styregruppes møde den 24. februar 

Ad 4. c. Spørgsmålet om navn behandles på næste møde i den administrative styregruppe 

 

Ad. 5. Den foreløbige procesplan blev præsenteret, herunder redegjort for hvad der ligger fast/er 

afklaret og hvad er usikkert/under afklaring. 

Projektgruppen arbejder videre med projektplanen, herunder tidsplan for forberedelserne og for den 

politiske behandling  

 

Ad 6. Etableringsomkostninger, herunder eventuelle udgifter til ansættelse og aflønning af chef til at 

stå i spidsen for forberedelserne af det kommende beredskab, fordeles ligeligt mellem de deltagende 

kommuner jf. byrådsbeslutningerne.  Kommunernes eventuelle udlæg opgøres på et senere 

tidspunkt 

 

Ad. 7. Intet 

 

 


