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PUNKTER 
 

1. Godkendelse af referat fra 28.02.20 
 

Sagsfremstilling: 
Referat fra seneste møde i beredskabskommissionen forelægges til godkendelse. 
 
Indstilling: 

• At referatet godkendes. 
 
Bilag 1: 
Referat fra bestyrelsesmøde 28.02.20 
 
Beslutning: Referatet godkendt 

 
 

2. Siden sidst – ved Beredskabsdirektøren  
 
Sagsfremstilling: 
Beredskabsdirektøren orienterer om blandt andet: 

 

• Indsatser siden sidst 

• Dialog med Falck om overholdelse af kontrakt 

• Beredskabets koordinerende rolle i forbindelse med COVID-19 

• Arbejdsmiljøtiltag 
 

Indstilling: 

• At orientering tages til efterretning. 
 
Beslutning: Orientering taget til efterretning. 
 
Ad. 1: Siden sidste møde har der været flere større ulykker. En dødsbrand i Vemb, flere 
trafikuheld med dødelig udgang og et flystyrt på Fur. I forbindelse med flyulykken bidrog 
de lokale, frivillige brandmænd med en flot indsats. Der er i selskabet fokus på debrifing 
med brandfolk efter større udrykninger for at forebygge psykiske eftervirkninger. 
 
Ad 2: Nuværende kontrakt med Falck opleves at give problemer. Bemandingen på flere 
udrykninger har ikke været tilfredsstillende. Som optakt til opstart på den nye kontrakt pr. 
01.01.2021 har der været afhold et bekymringsmøde med Falck, og Falck er blevet bedt 
om at udarbejde en handleplan for hvordan de fremover vil sikre overholdelse af 
kontrakten. Falcks bemanding og udrykningstider monitoreres tæt og selskabet har haft 
en forhåndsdialog med en advokat for at være klædt på til en eventuel senere konflikt om 
opfyldelse af kontrakten. 
 
Ad.3: I forbindelse med Covid-19 har beredskabet i perioden marts-august 2020 deltaget 
i over 250 krisestabsmøder. I Holstebro deltog beredskabet i sundhedskrisestaben, i de 
øvrige tre kommuner i direktionernes kriseberedskabsstabe. Selskabet ønsker i efteråret 
at gennemføre en tværgående evaluering af kriseberedskabet i de fire kommuner under 
pandemien med fokus på beredskabets koordinerende rolle. Pandemien er en særlig 
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type krise hvor der har været masser af tid og et løbende flow af informationer fra 
nationalt plan. Dette er væsentligt at have for øje når der drages erfaringer fra krisen i 
forhold til det generelle kriseberedskab og planerne for fortsat drift.   
 
Politiet har oplevet, og oplever fortsat, samarbejdet omkring pandemien som 
velfungerende, og mener at krisestyringsorganisationen har vist sin styrke. Politiets 
oplever det positivt at Beredskabet repræsenterer kommunerne i de Lokale 
Beredskabsstabe (LBS), både i den akutte fase, og i den nuværende fase hvor der 
handles på lokale stigninger i covid-smitte.  
Politiet planlægger en større øvelse i foråret 2021 omkring FMC i Lemvig Kommune hvor 
der bliver mulighed for at teste kapaciteten når krisestabe på både strategisk og 
operationelt niveau nedsættes. 
 
Ad. 4: Selskabet har indrettet en ny badtrailer som sikre mulighed for at brandfolk kan få 
renset farligt sod af kroppen allerede på brandstedet. Der udarbejdes en 
samarbejdsaftale med Falck om den daglige drift af traileren, så den kommer alle 
brandfolk i dækningsområdet til gavn.  
 
Ad. 5: Med forsvarsforliget i 2018 blev der indgået aftale om udarbejdelse af en analyse 
af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Analysen 
blev præsenteret i december 2019. Analysen viste, at de kommunale 
redningsberedskaber har været robuste i forhold til de hændelser, beredskaberne har 
stået over for de seneste år. Der ses dog potentiale for udvikling af det tværgående 
samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber og mellem stat og kommune. 
Forsvarsministeriet og KL har bedt Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen om at 
udarbejde forslag til implementering af analysens anbefalinger, med frist ultimo oktober 
2020. Beredskabsdirektøren for NVJBRAND sidder med i styregruppen for arbejdet.  
 
Ad. 6: Klimafrivillige. Selskabet forventer at starte et tilbud om uddannelse af 
klimafrivillige, dvs. uddannelse af grundejerforeninger og lignende således at de selv kan 
agere i situationer med høje vandstande og lignende situationer, hvor beredskabsloven 
ikke sikrer de berørte hjælp fra det offentlige.   
 
Ad. 7: Beredskabsdirektøren åbnede en drøftelse af selskabets mulighed for at varetage 
yderligere opgaver for ejerkommunerne, for at skabe grundlag for et fortsat robust 
beredskab også i fremtiden. Hvis det på sigt skal være muligt at fastholde et beredskab 
med deltidsbrandfolk, bliver det en væsentlig dialog i de kommende år.  
Der har været en henvendelse fra Falck, som oplever at ansatte i kommunale selskaber 
ikke får mulighed for at løbe til brand i arbejdstiden. Kommunerne går tilbage og sikrer at 
der er opbakning i organisationerne til ansættelse af deltidsbrandfolk. 
  

 
3. Status på økonomi 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Selskabet har udarbejdet en budgetopfølgning per. 27.08 2020 som forelægges 
bestyrelsen til orientering.  
 
Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på godt 100.000 kr. i 2020, forudsat en 
mindre indtægt i forhold til budget på godt 600.000 kr. i 2020.  
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Budgetafvigelser kan overordnet henføres til COVID-19 perioden så har medført tab i 
indtægter ved kurser med videre. Nedlukning af landet har dog samtidig medført færre 
lønudgifter grundet nedgang i antallet af udrykninger, færre kursusudgifter m.v. (løn, 
materialer). 
 
Overgangen til ny ferielov betyder at selskabet, som andre arbejdsgivere, er forpligtiget 
til at føre den samlede feriepengeforpligtigelse (medarbejdernes indefrosne feriepenge) 
på balancen i regnskab 2020 som langfristet gæld. Afregning til Lønmodtagernes 
Feriefond påbegynder dog først i 2021, hvor der skal tages stilling til hvordan selskabet 
mest hensigtsmæssigt afvikler gælden til feriefonden. Selskabets samlede 
feriepengeforpligtigelse forventes at være 750-800.000 kr. 
 
Selskabets budget for 2021 blev godkendt i bestyrelsen 28. februar 2020 og er 
efterfølgende sendt til behandling i ejerkommunerne. Der ønskes en orientering om 
status på den politiske behandling af budgetterne i kommunerne.  
 
Indstilling:  

• At orientering tages til efterretning 
 
Bilag 2: 
Økonomistatus pr. 27.08.2020 

 
Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Kommunerne orienterede om at 
selskabets budget forventes at blive godkendt i alle fire byråd.  
Referatet er vedlagt ekstra bilag med overblik over selskabets økonomi fra 2016-2019. 
Bilaget viser positive overførsler mellem alle årene.   
 
4. Årsresultat for 2019 
 
Sagsfremstilling: 
Af selskabets vedtægter fremgår det at bestyrelsen hvert år skal beslutte, om 
årsresultatet fra Nordvestjyllands Brandvæsen skal dækkes af/tilføres Nordvestjyllands 
Brandvæsen eller ejerkommunerne ud fra fordelingsnøglen. 
 
Årsresultatet for 2019 viser et overskud på 142.000 kr. 
 
Beredskabsdirektøren anbefaler, at årsresultatet fra 2019 tilføres selskabet.  
 
Indstilling: 

• At det besluttes om overskydende midler skal blive i selskabet eller tilbageføres til 
ejerkommunerne ud fra fordelingsnøglen. 

 
Beslutning: Det besluttes at årsresultatet for 2019 på 142.000 kr. bliver i selskabet. 
 

 
5. Godkendelse af Risikobaseret dimensionering (RBD) 2018-2021 
 
Sagsfremstilling 
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Bestyrelsen forhåndsgodkendte 8. marts 2019 forslag til ny risikobaseret dimensionering 
(RBD) for Nordvestjyllands Brandvæsen. Forslaget er 15. juni 2020 sendt til udtalelse 
ved Beredskabsstyrelsen som 27. august 2020 har sendt sin endelige udtalelse til 
planen. 
 
Jf. Dimensioneringsbekendtgørelsen skal Beredskabsstyrelsen udarbejde en udtalelse 
hvori Beredskabsstyrelsen vurderer, hvorvidt der i planforslaget er sikret 
overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, 
virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.  
 
Beredskabsstyrelsens udtalelse er at betragte som en faglig rådgivning, og der er 
således ikke tale om, at styrelsen godkender dimensioneringen af redningsberedskabet.  
 
På baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelse skal RBD godkendes i 
Beredskabskommissionen, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse ved 
byrådene i de fire ejerkommuner.  
 
Beredskabsdirektøren vil på mødet gennemgå hovedpunkterne Beredskabsstyrelsens 
udtalelse til RBD. 
 
RBD skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i 
hver kommunal valgperiode. Når den aktuelle RBD er endelig godkendt påbegyndes 
arbejdet med en ny plan, hvor der fremover vil være øget fokus på at se ind i de 
kommunale udviklingsplaner ved estimering af risikobilledet.  
 
Indstilling 

• At bestyrelsen godkender den Risikobaserede Dimensionering. 

• At bestyrelsen anbefaler den Risikobaserede Dimensionering til godkendelse i 
byrådene i ejerkommunerne. 

 
Bilag 3, 4, 5 

- Risikobaseret dimensionering 2018-2021 
- Risikobaseret dimensionering 2018-2021 – bilag 1-19 
- Beredskabsstyrelsens bemærkninger til den risikobaserede dimensionering 

 
Beslutning  
Bestyrelsen godkender plan for den Risikobaserede Dimensionering og sender den 
videre til godkendelse i de fire byråd i ejerkommunerne. 
 
Den nye plan har samme serviceniveau som tidligere med mindre tilretninger på 
følgende områder: 

• Nye indsatslederområder (Også godkendt i forrige RBD) 

• Aftaler med naboberedskaber med fri disponering 

• Ensartet udrykningssammensætning (mulighed for tilkald af flere stationer) 

• Differenceret udrykningssammensætning til ABA 

• Bådberedskab 
 
Beredskabsstyrelsen har ved vurdering af planen særligt påpeget: 
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• Et ønske om at planen suppleres med scenarier for særlige hændelser, fx en 
større hændelse på FMC Rønland. 
Selskabet har orienteret styrelsen om at der ved udarbejdelsen af den næste plan 
for risikobaseret dimensionering vil blive inkluderet et scenarie der baseres på den 
planlagte øvelse omkring FMC Rønland i foråret 2021 (udsat fra 2020). 

• Et opmærksomhedspunkt vedrørende reduktion i antallet af indsatsledere som 
forventes at kunne medføre længere køretider og øget risiko for samtidige 
hændelser for den enkelte indsatsleder, hvorved holdlederen vil fungere som 
teknisk leder længere eller under hele ulykken.  
Selskabet bemærker, at indsatslederne i dag kører til alle udkald i 
dækningsområdet og forsøgsperiode med reduceret antal indsatsledere er 
kommet frem inden for de fastlagte frister. Derfor vurderer selskabet at en 
reduktion i antallet af indsatsledere er fagligt forsvarligt. Selskabet følger 
udviklingen tæt og orienterer Beredskabsstyrelsen.  

 
Selskabet udarbejder udkast til fælles sagsfremstilling som baggrund for den politiske 
behandling af Plan for Risikobaseret Dimensionering i kommunerne. I sagsfremstillingen 
indarbejdes selskabets refleksioner over Beredskabsstyrelsens bemærkninger til planen. 
 
6. Eventuelt 
 

• Kommunerne rejste mødet et ønske om at selskabet undersøger mulighederne for 
etablering og drift af et fælles depot for værnemidler i dialog med de kommunale 
direktører for sundhedsområderne. 

 
 
 


