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1 (Offentlig) Godkendelse af referat - 08.09.20 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02718 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Referatet godkendt. Underskrives på næste fysiske møde. 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
Referat fra møde i bestyrelsen 08.09.2020 forelægges til godkendelse. 

Indstilling 

 

• At referat af møde 08.09.20 godkendes 

 

 
Bilag 

1. Referat bestyrelsen NVJBRAND 08.09.20 (2674499 - EMN-2020-73135) 
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2 (Offentlig) Siden sidst - orientering ved Beredskabsdirektøren 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02718 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

- Af større indsatser siden sidst har der været en tagbrand i Holstebro by i begyndelsen af december. 

Indsatsen blev klaret med assistance fra stationen i Struer. 

 

- Drift af Falcks stationer. Der har været ujævnheder i Falcks leverancer og derfor holder 

Nordvestjyllands Brandvæsen løbende opfølgningsmøder med Falck. Falck er orienteret om at 

Nordvestjyllands Brandvæsen har taget kontakt til en advokat, i tilfælde af fremtidige kontraktbrud. 

Efter krav fra Nordvestjyllands Brandvæsen har Falck udarbejdet en handlingsplan for deres 

stationer i området, hvor der redegøres for efterlevelse af det aftalte mandskab ved udrykninger. 

Handlingsplanen viser at Falck alene forventer udfordringer med bemandingen på stationen i 

Ulfborg, og kun på kort sigt. Der er indgået aftale med Falck om at de i en periode kører med en 

bemanding på 3+1 fra Ulfborg, mens der samtidig suppleres op ved at kalde 4 folk fra 

Bækmarksbro, da vi ikke vil svække beredskabet i Holstebro by. Nordvestjyllands Brandvæsen 

kompenseres økonomisk for dette af Falck, og når der kaldes mandskab fra Nordvestjyllands 

Brandvæsens egne stationer, sender selskabet efterfølgende en opkrævning for timer til Falck. Det 

vurderes, at dette er den bedst mulige løsning på kort sigt. På længere sigt forventer Falck at kunne 

løse opgaverne som beskrevet i kontrakten. 

 

Falck og brandfolkene i Skive forhandler aktuelt om aflønning/tillæg. Det betragtes som en faglig 

kamp mellem Falck og brandfolkene og derfor ikke noget Nordvestjyllands Brandvæsen går ind i. 

 

- Certificeringsordning. Der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Nordvestjyllands 

Brandvæsen og de kommunale byggesagsafdelinger. En aktuel lovændring giver bl.a. mulighed for 

at byrådene kan lægge kompetence ud til beredskaberne til, i specifikke sager, at udstede påbud. 

Aftalen beskriver kompetencefordelingen mellem parterne. Aftalen præsenteres til godkendelse på 

bestyrelsesmødet marts 2021 hvorefter den skal godkendes i byrådene. 

Endnu mens den nye certificeringsordning er under implementering har flere parter, blandt andet 

KL, ytret ønske om at der skal ses på ordningen igen. Det begrundes bl.a. med lange ventetider på 

certificerede rådgivere samt en markant stigning i omkostninger. 

 

- Nordvestjyllands Brandvæsen har fra 2021 ansat en medarbejder i flexjob.  

 

- Fyrværkeri. Politiet har fokus på en skærpet kontrol med fyrværkeri i år i samarbejde med 

beredskaberne. Der bliver foretaget fyrværkerikontrol mellem jul og nytår. 
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- Nytårsparoler er aflyst i 2020. I stedet sendes en nytårsmail til alle brandfolk med en videohilsen fra 

den lokale borgmester samt beredskabsdirektøren. Muligheden for at afholde et fælles 

sommerarrangement for alle medarbejdere undersøges. 

 

- Nye opgaver. NVJBRAND er ved at indgå aftale med Holstebro Kommune om at overtage opgaver 

fra Falck vedrørende bl.a. nødløft og fejlretning af nødkald. Økonomien vedrørende 

tilvalgsopgaverne skal hvile i sig selv og vil ikke påvirke beredskabets øvrige økonomi.   

 

- Fra 2021 vil dagsordner og referater komme via systemet First Agenda. 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
Orientering siden sidst ved Beredskabsdirektøren. Orienteringen vedrører blandt andet: 

• Indsatser side sidst 

• Drift af stationer – Falck 

• Certificeringsordning for byggesagsbehandling 

• Socialt ansvar – fleksjob 

• Fyrværkeri 

• Nytårsparoler 

 

Indstilling 

• At orientering tages til efterretning 

 

 
Bilag 

. 
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3 (Offentlig) Status på COVID-19  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-72846 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

De seneste måneders krisestyring, særligt i forhold til håndtering af mink, har vist et udtalt behov for en 

evaluering af den nationale krisestyringsstruktur, i særdeleshed kommunernes repræsentation samt de 

indbyggede kommunikationsveje. Samtidig bør der evalueres på hvilke sager der egner sig til håndtering 

via den nationale krisestyringsstruktur med NOST, LBS m.v. 

Både fra kommunernes og beredskabets side har man oplevet stor frustration over en manglende dialog 

med de involverede parter, som har medført en oplevelse af at være på bagkant med udviklingen. 

Overordnet tilfredshed fra kommunerne med samarbejdet med beredskabet indenfor de givne rammer. 

 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
Beredskabsdirektøren orienterer på mødet om den aktuelle status for håndtering af COVID-19 samt om 

selskabets repræsentation af kommunerne i den lokale beredskabsstab (LBS). 

Indstilling: 

At orientering tages til efterretning 

 

 
Bilag 

. 
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4 (Offentlig) Status på selskabets økonomi 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02718 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
NVJBRAND har udarbejdet en budgetopfølgning for selskabet per. 07.12.2020 som forelægges 

bestyrelsen til orientering.  

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et mindre overskud i forhold til budget.  

Resultatet skyldes blandt andet at tabte indtægter grundet covid-19 ser ud til at blive mindre end 

forventet og at der er bliver et mindreforbrug på personale. Mindreforbruget på personale skyldes 

hovedsaligt en ubesat stilling gennem et halvt år, aflyste træningsaktiviteter og opsigelse af 

sundhedsaftale med Falck Healthcare.  

Indstilling 

• Orientering om status på regnskab 2020 tages til efterretning. 

 

 
Bilag 

1. Budgetopfølgning 07.12.20 (2976978 - EMN-2020-02718) 
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5 (Offentlig) ABA anlæg - godkendelse af takst ved blinde alarmer 2021 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02785 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Taksten på 5.707 kr. for blinde alarmer godkendes. Fastlæggelse af takster for den årlige tilknytning til 

ABA anlæg forelægges bestyrelsen til godkendelse i 2021. 

 

 

Tidligere beslutninger 

 
 

Sagsfremstilling 
Ifølge Beredskabslovens §23 a kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra 

anlægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer i forbindelse 

automatisk brandalarmeringsanlæg. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til 

de faktiske omkostninger, redningsberedskabet har ved udrykning til blinde alarmer. 

De gennemsnitlige omkostninger forbundet med udrykninger er, i lighed med indeværende år, opgjort til 

at være 5.707 kr. 

 

Indstilling 

 

• At taksten for udrykning til blinde alarmer fastsætte til 5.707 kr. 

 

 

 
Bilag 

. 

 

 



BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

  

  SIDE 9 

6 (Offentlig) Fælles værnemiddeldepot - orientering 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-77047 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 

På bestyrelsesmødet 08.09.2020 blev NVJBRAND bedt om at undersøge potentialer ved etablering af et 
fælles værnemiddeldepot for de fire ejerkommuner. 
 
NVJBRAND har 13.11.2020 holdt virtuelt møde med de ansvarlige direktører fra kommunerne.  
På mødet blev det besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt vurderes at være rationale i at  
arbejde videre med en fælles depotløsning. 
 
Kommunerne er overordnet tilfredse med den nuværende lokale håndtering af værnemidlerne, og 
forbrugs- og forsyningssituationen vurderes at være midlertidig, hvorfor der er en bekymring for at et 
fælles værnemiddeldepot blot vil skabe et ekstra administrativt lag. 
 
Etablering af et fælles depot forudses at kunne give unødig lang transporttid (ved etablering af et centralt 
depot), og samtidig ønsker kommunerne at have lokal styring med hvilke og hvor mange værnemidler der 
udleveres til institutioner.  
 
Der arbejdes derfor ikke videre med et fælles værnemiddeldepot på nuværende tidspunkt. 
 

 
Bilag 

. 
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  SIDE 10 

7 (Offentlig) Forsikringsudbud - orientering om resultat 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-71953 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Orienteringen taget til efterretning 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
NVJBRAND har i efteråret 2020 gennemført et udbud på selskabets forsikringer. Selskabet har følgende 

forsikringer: 

• Arbejdsskade 

• Kollektiv ulykkesforsikring 

• Motorkøretøjer 

• Løsøre 

• Erhvervs- og produktansvar 

• Direktions- og bestyrelsesansvar 

På baggrund af udbuddet har NVJBRAND opnået en samlet årlig besparelse på forsikringspræmierne på 

17.778 kr. (indeks 2020). Resultatet er særdeles tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af den generelle 

udvikling på det offentlige marked, hvor der aktuelt ses opsigelser og større præmiestigninger. 

Forsikringer tegnes fremover ved selskaberne: Gjensidige, Risk Point og Tryg. Det vurderes, at alle 

selskaber lever op til NVJBRANDs krav til professionel forsikringsgiver. De har alle ekspertise og kan 

tilfredsstille kravene til administration, servicering af skader med videre. 

 

Udbuddet er gennemført af Willis Towers Watsons, der fungerer som forsikringsagent for NVJBRAND. 

Indstilling: 

• At orientering om forsikringsudbud tages til efterretning. 

 
Bilag 

. 
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8 (Offentlig) Tidsplan for revision af beredskabsplaner - orientering 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02142 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Orientering taget til efterretning. 

 

Tidligere beslutninger 
 
Sagsfremstilling 

Primo 2019 godkendte byrådene i de fire ejerkommuner et nyt fælles koncept for beredskabsplaner. De 

nuværende planer har gyldighed frem til udgangen af 2021.  

NVJBRAND har udarbejdet forslag til en tidsplan for revision af plankomplekset i løbet af 2021, som 

er sendt til godkendelse ved direktionerne i de fire kommuner.   

En dialog med kommunerne viser, at der overordnet er stor tilfredshed med konceptet, og at man 

ønsker at videreføre det nuværende formatet.  

Beredskabsplanerne er et plankompleks som består af følgende dokumenter (vedlagt som bilag): 

• Politik for fortsat drift 

• Plan for fortsat drift 

 

Plankomplekset skal godkendes i byrådene. Politik og plan udmøntes efterfølgende administrativt i 

delplaner, indsatsplaner og action cards på afdelingsniveau. 

 

Ved revisionen af beredskabsplanerne vil kommunale erfaringer med krisehåndtering, både under 

covid-19 og i forbindelse med øvrige hændelser de senere år, blive inddraget. 

 

Der er i tidsplanen lagt op til følgende godkendelsesproces for forslag til revideret politik og plan: 

• Godkendelse i direktionerne – april 2021 

• Godkendelse i Beredskabskommissionen – maj 2021 

• Godkendelse i byrådene – juni - august 2021 

 

Når et revideret plankompleks er godkende, vil NVJ BRAND samarbejde med kommunerne om at få 

revideret del- og indsatsplaner ude i kommunerne. 

 

Indstilling 

• At orienteringen om tidsplan for revision af beredskabsplanerne tages til efterretning 

Bilag 

1. Plan-for-fortsat-drift (2970792 - EMN-2020-02142) 

2. Politik-for-fortsat-drift (2970791 - EMN-2020-02142) 
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9 (Offentlig) Bestyrelsesmøder i 2021 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02718 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
 

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 16-12-2020 10:30 

 

Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
Dato for bestyrelsesmøder i 2021: 

Fredag den 5. mart kl. 9-11 

Mandag den 11. maj kl. 9.30-11.30 

Torsdag den 16. september kl. 13.30-15.30 

Fredag den 3. december kl. 9-11 

Indstilling: 

At datoer for bestyrelsesmøder i 2021 tages til efterretning.  

 

 
Bilag 

. 
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10 (Offentlig) Eventuelt 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2020-02718 

Sagsbh. Amanda Christensen 

 

Beslutning 
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Fraværende 

Helle Kyndesen 

Jan Vestentoft 

 

Kort orientering om ny nærpolitistation i Struer. 

Gensidige ønsker om en god jul og et godt nytår. 

 

Tidligere beslutninger 
 
 

Sagsfremstilling 
Eventuelt. 

 
Bilag 

. 

 


