
Referat 

Forvaltning: Beredskab 

Møde vedr.: Referat administrative styregruppe 260115 

Mødested: Laksetorvet, Randers 

Mødedato: 26-01-2015 

Sendes til: Den administrative styregruppe og projektgruppen efter godkendelse  

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

(referent) 

 

1. Status på og drøftelse af principbeslutning om etablering af fælles beredskab 

Uklarhed vedr. medarbejderrepræsentanters eventuelle deltagelse i politiske styregruppemøder 

søges afklaret i borgmesterkredsen. KK aftaler med Norddjurs borgmester om at tage initiativ 

hertil. 

Administrationen skal være klar med modeller for medarbejderinddragelse (overgangsMED el.) 

Styregruppen forventer at en direktør fra samme kommune, som formanden for den politiske 

styregruppe kommer fra, vil fungere som formand for den administrative styregruppe. Det kan 

være kommunaldirektøren eller den tekniske direktør. 

2. Ansættelse af beredskabschef 

• Valg af rekrutteringsbureau og fastlæggelse af tidsplan 

Lars Muusmann og Mercuri Urval opfordres til at give tilbud på opgaven. Hvis muligt deltager det 

valgte bureau i det administrative styregruppemøde den 4. februar.  

Der udarbejdes et forslag til stillingsopslag til 1. møde i den politiske styregruppe.  

Styregruppen diskuterede den kommende beredskabschefs formelle rolle i 

forberedelsesarbejdet.  

Jf. byrådsbeslutningerne skal vedkommende fungere som formand for projektgruppen.  

Der var enighed om at vedkommende også indtræder i den administrative styregruppe og via 

denne er med til at forme administrationens indstillinger til den politiske styregruppe. Der var 

endvidere enighed om at den kommende beredskabschef vil deltage i de politiske 

styregruppemøder. 

 

 



3. Tidsplan og opgaveoversigt 

Udsat  

4. Vagtcentral 

Arbejdsgruppen på regionsplan vedr. vagtcentral mødes den 30. januar. Vores område er 

repræsenteret af Leif Bang, beredskabschef Brand og Redning Djursland og jurist Bjarke Levinsen, 

Randers Kommune. 

Den administrative styregruppe vil gerne holde sig orienteret om området, men arbejdsgruppen 

er nedsat af kommunaldirektørkredsen i KKR regi, og arbejdsgruppen referer til denne gruppe. 

5. Økonomi i forberedelserne 

I indstillingen til principbeslutning og fælles beredskab står det, at ” 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.”  

Drøftelse af udmøntningen heraf blev udsat 

 

6. Mødeplan  

Der aftaltes følgende mødeplan for den administrative styregruppe i første halvår 2015 

4. februar  kl. 17 - 20 

24. februar  kl. 13 - 15 

6. marts  kl. 13 - 15 

23. marts  kl. 10 - 13 

22. april  kl. 12 – 15  

12. maj  kl. 13 - 17 

4. juni  kl. 12 – 15.30 

16. juni  kl. 12 – 15.30 

 

 


