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Påtegninger 
 

Ledelsens påtegning 

 

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2021 for Interessentskabet Brand & Redning MidtVest. 

 

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i 
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
mv. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede 
af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 

 

 

Herning, den 2.maj 2022 

 

____________________  

Beredskabsdirektør 
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Bestyrelsens påtegning 

 
Bestyrelsen for Interessentskabet Brand & Redning MidtVest har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet 
for regnskabsåret 2021. 

 

 

Herning, den 2. maj 2022 

 

__________________________  __________________________ 
Ib Lauritsen    Dorte West 

Formand    Næstformand 

     

__________________________  __________________________ 
Hans Østergaard   Ulrik Hyldgaard       

 

__________________________  __________________________ 
Mette Guldberg    HC Jørgensen 

 

__________________________  __________________________ 
Jens Jensen    Jens Erik Damgaard 
 
 
 
__________________________   
Helle Kyndesen 
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 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 

Til Beredskabskommissionen for Brand og Redning MidtVest 
 
 
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Brand og Redning MidtVest for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2021, jf. siderne 15-27 i årsregnskabet 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, 
balance, obligatoriske oversigter og noter. 
 
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de 
yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 
i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Vi henleder opmærksomheden på, at Brand og Redning MidtVest i overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen 
godkendte årsbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal 
har ikke været underlagt revision. 
 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at 
gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
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revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners 
budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke 
længere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Ledelsens årsberetning, som ikke 
er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om disse. 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på 
grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal 
vi rapportere om dette forhold.  
 
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
 
Aarhus, den 2. maj 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
 
Søren Peter Nielsen  
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING 
 
Trods svære vilkår blev 2021 et år med udvikling og øget sammenhængskraft. Et år, hvor vi endnu engang 
kunne slå fast, at vores beredskab består af de dygtigste og mest dedikerede folk.   
 
Tilpasning og udvikling har været et hovedtema for 2021, og det fortsætter ind i det nye år. Året har 
blandt andet budt på en nødvendig reorganisering og markante ændringer på lovgivningsområdet. 
Sidstnævnte har især betydet travlhed i vores forebyggelsesafdeling, der blandt andet har arbejdet 
intenst med forberedelserne til det nye Supersygehus i Gødstrup. Corona-pandemien satte igen spor i 
hverdagen. Men trods den usikre periode formåede vi, med stor fleksibilitet, alligevel at gennemføre alle 
lovpligtige øvelser og de eftersyn, der lod sig gøre.  
 
Særligt ude på stationerne har smitterisikoen været nervepirrende. Men alle har været gode til at passe 
på og undgå at blive syge, så vi har kunnet rykke ud.  
 
Jeg er stolt af endnu engang at kunne konstatere, at Brand & Redning MidtVest er i topform. Selvom der 
er bump på vejen, så finder vi løsninger og tænker kreativt. 
 
 

MYNDIGHED OG FOREBYGGELSE 
 

Omfattende paradigmeskift for brandeftersyn 
2021 blev året, hvor Brand & Redning MidtVest blev introduceret til et paradigmeskift i måden, man 
udfører brandsyn på. De nye regler træder i kraft i 1.1.2022. Sideløbende med de faste opgaver, der skal 
nås i Forebyggelsesafdelingen, er 2021 derfor gået med omfattende forberedelser, implementering, kurser 
og undervisning af samarbejdspartnere.  
 
De nye regler markerer et stort paradigmeskifte. Konkret betyder det, at reglerne om drift, kontrol og 
vedligeholdelse af brandforhold i og uden for bygningerne, som der tilses ved brandsyn, er flyttet fra 
Beredskabsloven til Byggelovgivningen. Fremover bliver det derfor obligatorisk at dykke ned i byggesager, 
når der skal føres tilsyn og udstedes særlige tilladelser. Den ny lovgivning adskiller sig desuden fra den 
gamle ved blandt andet at have fået en lang række tilføjelser, og reglerne er blevet mere præcise, end de 
har været tidligere.  
 
Det er ikke længere et skøn, om en flugtvej er forsvarlig i forhold til brandsikkerhed. Nu skal vi forholde 
os til det, der er skrevet og det, der er evidens for. Historisk har meget været bundet til de folk, man 
havde og deres viden og kendskab til de enkelte institutioner og virksomheder. Det lokale kendskab var 
derfor bærende for beredskabet 
 
Alt det nye har selvfølgelig fyldt meget 2021: At gøre klar til den nye måde at føre tilsyn på og ikke mindst 
sætte sig ind i reglerne. 
 
 Som brandmyndighed er det vores vigtigste rolle at vejlede og motivere samarbejdspartnere til, at 
brandsikkerheden holdes høj. Derfor har det været vigtigt for os, at vi fik formidlet reglerne og fik dem 
”oversat” til et forståeligt sprog, hvor alle kan være med. 
 
Via en række forløb internt er forebyggelsesafdelingen blev klædt på, til at kunne skrive 
brandsynsrapporter og foretage brandsyn efter de nye regler. I den forbindelse har vi været i tæt dialog 
med mange af vores samarbejdspartnere og holdt oplæg om, hvad de nye regler går ud på. 
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Udfordringer med oprejst pande 
De store ændringer er blevet taget med oprejst pande, og alle er gået positivt til dem. Det gælder både 
eksternt og internt, hvor afdelingens mantra har hjulpet dem godt på vej i processen med det nye og de 
faste lovpligtige opgaver. Mantraet går nemlig på, at ”plejer” er fortid, og at man i stedet forholder sig til 
virkeligheden, som den ser ud nu. 
 
Jeg er stolt over, at vi her ved årsskiftet kan konkludere, at vi trods travlheden med den nye lovgivning og 
Corona-benspænd, er kommet 100 % i mål med alle de lovpligtige brandsyn, at vi har leveret kompetent 
sagsbehandling, og at vi allerede er klædt godt på til virkeligheden efter 1. januar 2022.  
 

Slutspurt mod Det Nye Hospital i Vest  
Indvielsen af Det Nye Hospital i Vest (DNV) nærmer sig. 2021 har derfor været slutspurtspræget i 
Forebyggelsesafdelingen. Siden 2013 har vi arbejdet med projekteringen af det nye supersygehus, bedre 
kendt som DNV-Gødstrup, som i 2022 lukker de første patienter ind. Arbejdet foregår i tæt samarbejde 
mellem brandmyndighed, byggemyndigheden i Herning Kommune, brandrådgivere, og af og til på tværs af 
landsdele, når en tredjepart har været med på råd.  
 
Projektet er særligt, da brandmyndighederne sjældent er involveret i så tæt et samarbejde med 
bygningsmyndighederne, som det er tilfældet med byggeriet DNV-Gødstrup.  
Grundet projektets størrelse og kompleksitet har vi arbejdet tæt sammen med bygningsmyndighederne fra 
start, for at sikre, at de løsninger og beslutninger, byggeriet bliver projekteret med, og de afvigelser, der 
er fra bygningsreglementet, også bliver behandlet rigtigt, set fra et brandforebyggende synspunkt og i et 
operativt perspektiv. 
 
 

OPERATIVT 
 
I 2021 deltog Brand & Redning MidtVest i et historisk samarbejde og fælles udbud om indkøb af nye 
brandkøretøjer på tværs af landets beredskaber. Sideløbende blev beredskabets kapacitet i løbet af året 
testet med tre store indsatser.  
 
Det har været oplagt at gå sammen med beredskaber i resten af landet om at udarbejde fælles krav og 
sende en bestilling i udbud. Det resulterede i et samlet fællesudbud på mere end 40 køretøjer, hvoraf vi 
får leveret de 7 i 2022/2023.  
Processen og dialogen omkring at finde de mest attraktive løsninger har bragt de medvirkende 
beredskaber tættere sammen. Vidensdelingen på tværs har inspireret til forbedringer, og vi har hver især 
fået ny viden og et stærkt fagligt netværk. 
 

Batteribrande kræver nyt batterikoncept 
Et vigtigt punkt på dagsordenen i 2021 og i fremtiden er batteribrande. De stramme forureningskrav har 
ført til en politisk målsætning om en million elbiler på de danske veje i 2030. Men det betyder også udsigt 
til en ny kategori af batteribrande, det skaber nye udfordringer: 
 
- Batteribrande næres uden tilførsel af ilt, røgen er giftig, og brandfolkene må derfor ty til et andet 
koncept, som indebærer ændret taktik og materiel i slukningsarbejdet. Her prioriteres sikkerheden for 
indsatsmandskabet særligt højt. Det nye batterikoncept skal færdiggøres og implementeres i 2022. 
 

 
Året gik desuden med en række større indsatser: Hele to feriecentre og en laksefabrik i Hvide Sande brød i 
brand hen over sommeren. Ikke alene var brandene krævende, men deres geografiske placering gjorde 
opgaverne udfordrende og tidskrævende. Over flere dage måtte brandfolk fra hele området træde til og 
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afløse med slukningsarbt. For nogle af de garvede står branden på laksefabrikken nok som en af de største 
opgaver i 25 år.  
Den historisk store brand- og miljøindsats på Langsand i Hvide Sande blev en test af Brand & Rednings 
MidtVests kapacitet ved større hændelser. Midt i september indløb der først på aftenen en 112-alarm fra 
Langsand i Hvide Sande. Station Hvide Sande var de første på stedet, og de ydede en forbilledlig første 
indsats. Men det stod hurtigt klart, at der var tale om en storbrand med giftige kemikalier involveret, og 
yderligere styrker blev derfor tilkaldt.  
Først efter flere døgn kunne vi gøre status: 125 brandmænd havde været indsat og ydet næsten 1000 
timers arbejde sammenlagt. Dertil kommer et omfattende logistisk set-up for at støtte op om indsatsen. 
De frivillige enheder ydede her en stor indsats i forhold til både brandslukning, forplejning, logistik, 
indsats med båd og flydespærringer i Ringkøbing Fjord. 
 

Spektakulær redning på Elia 
Blandt de mere spektakulære indsatser hører redningsaktionen ved Elia-skulpturen i Herning, hvor en 
reparatør på tragisk vis måtte reddes op fra en af skorstenene. 
Under redningsaktionen måtte vi benytte flere værktøjer og kreativitet og qua et tæt samarbejde med 
vores samarbejdspartnere, kunne Beredskabsstyrelsens redningsspecialister nå toppen af tårnet, hvorfra 
det lykkedes at manøvrere den tilskadekomne fri, hvis liv desværre ikke stod til at redde.  
 

UDDANNELSE 
 
Den lokale brandstation står ikke længere alene med tilrettelæggelse og udarbejdelse af læringsplanen 
for uddannelse af brandfolk. I stedet er der udarbejdet én fælles læringsplan for hele Brand & Redning 
MidtVest.  
Hele systemet omkring de lovpligtige 24 timers uddannelse af brandfolk, er blevet optimeret i løbet af det 
forgangne år. Ved at lave en fælles læringsplan sikrer vi os, at brandfolkenes kompetencer er ensrettede 
og up to date. Systemet er i øvrigt langt mere fleksibelt, således at en brandmand, i tilfælde af sygdom 
eller orlov, kan tage øvelserne i en anden by. Læringsplanerne indeholder emner og minimumskrav til, 
hvad en brandmand skal kunne. Hvordan øvelsen ser ud, har den lokale station stadig frihed til selv at 
bestemme. 
 
Træning og efteruddannelse af holdledere og indsatsledere har igen i 2021 været gennemført med stor 
succes. 
De 6 timers uddannelse årligt for holdledere har nu kørt i 3 år, og indsatslederne har som noget nyt i 2021 
også fået 18 timers uddannelse på programmet i løbet af året. Det betyder, at lederne i Brand & Redning 
MidtVest kan samarbejde og tale ”samme sprog”, når brandfolk fra flere stationer mødes til større 
indsatser. Træning og efteruddannelse er et vigtigt parameter også fremadrettet for at løse de operative 
opgaver.  
 

Batteribrande på skemaet i 2022 
Beredskabet står over for en ganske ny problematik, som man i 2022 skal lære at håndtere: nemlig 
batteribrande i elbiler. Disse kan være komplicerede og kræver derfor, at der laves nye øvelser, der kan 
træne brandfolk i den type brande. Til det formål er afdelingen allerede i gang med at samle instruktører 
fra de forskellige stationer, som har lyst til at dygtiggøre sig i emnet og videregive deres viden.  
 
På trods af Corona, er alle lovpligtige øvelser gennemført i 2021 
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VÆRKSTEDSDRIFTEN 
 
Nye og strengere krav til kvalitetskontrol, arbejdsmiljø og sundhed stiller større krav til logistik og 
kommunikation mellem værksted og brandstation.  
 
På værkstedet i Herning har 2021 været et år med forandringer. En af dem er, at kravene til sundheden 
for brandfolk er blevet skærpet. Det vil sige, at alt tøj og udstyr, der har været med på indsats, nu 
betragtes som værende forurenet. Håndteringen af det forurenede tøj og materiel indebærer blandt 
andet emballering og brug af værnemidler ved udpakning og rengøring for sodpartikler og andre skadelige 
stoffer. 
 
Det er første år, at vi, i det omfang, har skullet behandle udstyret på den nye måde og dermed tilgodese 
medarbejdernes sundhed. Det har stillet krav til vores arbejdsgange og logistik. Oveni det har 
brandfolkene været på flere ekstraordinære store indsatser i 2021, og det har krævet sit for materiellet 
og for reetableringen. Til tider har de store indsatser trykprøvet både systemet og vores medarbejdere, 
bl.a. ved, at de trådte til og udbedrede fejlmeldinger på nogle lidt specielle tidspunkter af døgnet. 
 

C3-intranet skaber bedre og mere effektiv kommunikation 
Det logistiske arbejde er dog blevet mindre tungt efter overgangen til det nye intranet, kaldet C3. Det er 
både med til at opretholde et stærkt beredskab, men også en tæt kontakt. Man kunne måske fristes til at 
tro, at kommunikationen blev upersonlig og fjern ved at blive digitaliseret, men det er ikke tilfældet. 
Snarere tværtimod.  
 
Når den enkelte brandstation aflægger bestillinger eller fejlmelder via C3, modtager vi straks beskeden på 
værkstedet. I alt i 2021 fik værkstedet udbedret 115 fejlmeldinger på køretøjer, brand- og radioudstyr, og 
73 bestillinger på rent brandtøj og røgdykkerudstyr, der blev pakket op og leveret til de forskellige 
brandstationer i Brand & Redning MidtVest. 
 

Et slag for brandhanernes ve og vel 
Som led i den øgede kvalitetskontrol har en medarbejder over tre måneder rettet fokus på brandhanerne i 
hele området. Brandhanernes ve og vel har derved fået en tiltrængt kærlig omgang. Alle brandhaner er nu 
blevet kortlagt, og der er gjort status over, hvor mange haner der er blevet repareret.  
 

Et godt og dynamisk arbejdsmiljø 
På personalefronten på værkstedet er teamet blevet udvidet med flere hænder: en ny mekanikerlærling, 
der især koncentrerer sig om personvognene og en mekanikersvend til lastvognsområdet.   
 
Generelt er hele platformen omkring logistikken og driften i beredskabet ved at være godt på plads. Den 
gode kommunikation og samarbejdsviljen er medvirkende til, at det hele nu kører på skinner.  
- Selvom vi dækker et stort område, oplever vi ikke forskel på, hvor vi kommer hen. Vi er alle en del af et 
sundt fællesskab. Det kommende år vil fokus være på at videreudvikle, trimme alle processerne omkring 
driften samt at få implementeret en flok nye køretøjer i anden halvdel af året. Vi fortsætter også med 
vores arbejdsmiljøgruppe, som giver plads til kritiske spørgsmål og åbenhed. 
 
 

EFTERSYN AF SLUKNINGSMATERIEL 
 
2021 er det første år efter sammenlægningen, hvor slukkerservice har skullet sammensætte ét samlet 
årshjul for de tre kommuner. Men uforudsete ting udefra har udfordret arbejdet med at servicere 
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brandslukningsudstyr. Oveni i de faste årlige servicebesøg er der nemlig indført en ny regel, som ændrer 
på proceduren omkring eftersyn af slanger. En slange må nu maksimalt have 20 år på bagen, inden den 
skal skiftes., hvilket har betydet at ekstraordinært mange slanger har skullet skiftes i 2021.  
Det har betydet, at mange af de mindre servicesyn, der normalt ikke er så tidskrævende og måske blot 
tager 30 minutter, i stedet har varet op til fire timer i 2021. Det har været lidt af et puslespil at få det 
hele til at gå op. 
 

Corona: En kæp i årshjulet 
Det er ikke kun det nye krav om slangeskift, der har betydet, at hjulene måtte rulle ekstra stærkt i 
slukkerservice i 2021. Også situationen med Corona-smitte i første halvdel af 2021 betød, at der blev sat 
en kæp i det nye årshjul, som skal holde styr på de årlige servicebesøg. 
 
Vi måtte flytte og udskyde mange besøg i løbet af året. Vi har undervejs i hele perioden været i tæt 
dialog med de enkelte steder om, hvorvidt vi har kunnet komme som planlagt. Indimellem har der været 
en børnehave eller et plejehjem, som vi har måttet vente med at besøge på grund af et smitteudbrud. 
Selvom der ikke har været krav om løbende test, har medarbejderne gennem hele perioden valgt det til, 
da de kommer vidt omkring og gerne ville undgå at slæbe smitte med rundt til de sårbare på 
plejehjemmene og andre steder.  
 
Selvom mange besøg måtte skubbes, nåede de alligevel i mål med alle besøg med lidt assistance sidst på 
året. De seneste år har det handlet meget om tilpasning og indkøring, men nu kan vi se frem mod mere 
drift.  
 
 

BRANDKADETTER 
 
Brandkadetter får succesoplevelser i rygsækken. Uddannelsen til brandkadet er et særligt tilbud målrettet 
unge mennesker op til 16 år, der ofte sidder fast derhjemme foran skærmen, er skoletrætte eller på 
anden vis har svært ved at finde deres plads i livet. I et samarbejde med skole og kommunen, udvælges 
de unge til at blive brandkadetter og lære beredskabet i Brand & Redning MidtVest at kende fra A-Z. Over 
et halvt år fyldes brandstationen i Herning hver onsdag eftermiddag derfor med brandkadetter.  
 
Vi følger de unge tæt og tager dem seriøst, men vi er også helt tydelige omkring, hvad vi forventer af 
dem. Det, at der stilles krav på en meningsfuld måde, giver de unge et boost. Ved vores første møde er 
det nogle tilbageholdende unge mennesker, vi får ind, men allerede efter anden gang kan vi se en forskel. 
 
Evnen til at kommunikere og samarbejde er i fokus. Noget der er livsvigtigt at kunne som brandmand, men 
som også er vigtigt i livet generelt. Der findes ingen dumme spørgsmål, og alle lytter respektfuldt til 
hinanden, fordi dét er vejen til udvikling og gode relationer.  
 
Udover at lære de unge om at være gode brandfolk, fungerer instruktørerne også som en slags mentor i, 
hvordan man begår sig i livet. At hilse på andre med et fast håndtryk lyder måske ikke af noget særligt, 
men flere af de unge har tilbragt meget tid alene og har ofte en følelse af at være lidt uden for 
fællesskabet.  
 

At være brandkadet er både for drenge og piger  
Vi ser en tendens til, at kønsfordelingen på holdene begynder at udligne sig. Ligesom vi ser at 
brandkadetter fra de første hold begynder at dukke op som deltidsbrandfolk eller i frivilligstyrken. 
 
Set med beredskabets øjne er der også gevinster ved at uddanne brandkadetter. De unge, der 
gennemfører, bliver nemlig til dygtige og stabile brandfolk med en god basisviden. 
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Succeskriteriet er selvfølgelig, at de kommer ud med succesoplevelser, de ikke ellers ville have fået. Det 
er hele formålet. Men hvis de søger videre og bliver til frivillige eller deltidsbrandfolk, er det jo en stor 
gevinst for beredskabet. 
 

Endnu et år med “albue-goddag” 
2021 blev også her et år med Corona-udfordringer. Rækken af lektioner for brandkadetterne måtte flere 
gange udskydes, og den personlige kontakt, som er en vigtig del af læringen, var svær at opretholde. 
Opvisninger og fremvisninger blev aflyst eller gjort online.  
 
 

FRIVILLIGOMRÅDET  
 
Coronaen har igen i 2021 fyldt meget hos de frivillige i Brand & Redning MidtVest. Det gjaldt for alle de 
aktiviteter, som ellers er obligatoriske i løbet af et år: træning og vedligeholdelse af de frivilliges 
uddannelse og materiellet - og for det sociale fællesskab, ikke mindst.  
 
Efter et halvt års tid, hvor meget kommunikation er foregået via vores digitale platforme, og hvor 
Beredskabsforbundet blandt andet fik arrangeret online banko for de frivillige, kunne vi endelig mødes til 
et socialt arrangement igen. Her var sommerfesten en begivenhed, der havde været savnet, og nu glæder 
vi os alle til at tage hul på et nyt år, der også på den front forhåbentligt bliver mere almindeligt igen. 
 

Hærvejscykelløbet og store indsatser på Vestkysten 
Corona eller ej, opgaverne skal løses, når der er bud efter de frivillige. Og der var i den grad bud efter 
dem i 2021. En række store indsatser og aktiviteter hen over sommeren betød nemlig, at der var rift om 
de frivilliges hænder.  
 
-Flere brande på Vestkysten; laksefabrikken Langsand og ferielejlighedskomplekset i Hvide Sande trak 
mange folk fra både Vest og Midt/Øst til. Her bidrog vi blandt andet med båd, sikring af vandforsyningen, 
og med hjælp fra vores køkkenvogn fra Midt/Øst, der blev kørt til stedet, kunne de frivillige lave mad til 
alle. 
Samaritterne, der ellers har manglet lidt at rive i under nedlukningen, var på en stor opgave under 
Hærvejscykelløbet, der løb af stablen i juni måned. Her kørte der 5-6000 cyklister rundt på de danske 
landeveje og skove, fordelt på forskellige ruter, hvor den længste på 300 km strakte sig fra Flensborg til 
Viborg. Her stillede BRMV med over tyve frivillige på 14 førstehjælpsposter rundt omkring på ruterne. 
 
Når jeg ser tilbage på 2021, er det helt tydeligt for mig, at vi lykkes med vores opgaver og med at bevare 
et stærkt beredskab, fordi vores frivillige strækker sig så langt. Vores frivillige udviser stor vilje til at få 
tingene til at fungere, selv når der er modvind. Det gør de, fordi de brænder for det her. 
 
At hele organisationen anerkender og bakker op om de frivilliges arbejde betyder også meget. Det er alt 
sammen medvirkende til, at gejsten fortsætter med at brænde. Samtidigt har beredskabet noget 
materiel, der virker og som er tidssvarende, hvilket også er en stor motivationsfaktor for de frivillige. 
 
Ingen frafald  
Jeg er stolt af, at vi i fællesskab har kunnet fastholde folk i den her lange periode med restriktioner i 
2021. Det, at de frivillige måtte give afkald på det sociale, betød da noget. Det er en del af den lim, som 
holder dem sammen. Derfor har vi været bekymret for, om der ville ske frafald, men det har vi heldigvis 
ikke oplevet. Snarere tværtimod. Faktisk er der kommet flere nye til. Det viser, at det er et godt miljø at 
være i, at vi har et sammenhold, som andre har lyst til at være en del af. 
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HOVED- OG NØGLETAL   
   
   
Oversigt over væsentlige økonomiske 
nøgletal  Regnskab 2020 Regnskab 2021 
i kr. 1.000     
   
Resultatopgørelsen   
(Udgiftsbaseret)   
   
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -690 1.194 
      

   
Balance, Aktiver   
   
Anlægsaktiver 40.160 34.338 
Omsætningsaktiver -3.942 1.707 
Likvide beholdninger 7.527 3.102 
      

   
Balance, Passiver   
   
Egenkapital 9.224 7.788 
Langfristet gæld 31.958 28.308 
Kortfristet gæld 2.563 3.051 
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DRIFTSREGNSKAB      
      

Resultatopgørelse i kr. 1.000 
Budget 
2020 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Regnskab 
2021 Note 

      
Indtægter      
Kommunalt tilskud 38.801 38.801 39.771 39.771  
Salg værksted 1.200 1.024 1.215 1.102  
Salg abonnemt ABA 2.340 2.427 2.399 2.798  
Slukkerservice 1.300 1.425 1.333 2.846  
Blinde alarmer 1.450 1.477 1.486 1.556  
Brandteknisk byggesag 465 466 474 474  
Tunge løft 100 169 150 237  
Kursusvirksomhed 825 589 846 832  
Salg frivillige 25 95 35 61  
Enhedstimebetaling 800 617 800 560  
Brandkadetter 290 300 297 525  
Øvrige indtægter 725 938 594 1.246  
Indtægter i alt 48.321 48.328 49.400 52.008  
      
Driftsudgifter      
Værksted 1.113 1.248 1.160 1.321  
Primær drift 19.313 19.402 19.261 19.311  
Sekundær drift 655 701 625 1.392  
Driftsomkostninger 115 427 225 248  
Frivillige 370 182 252 331  
Personaleomkostninger 17.579 17.963 18.921 19.576  
Kursusvirksomhed 560 519 565 650  
Lokaleomkostninger 2.030 1.397 2.404 2.535  
Autodrift 4.840 4.616 4.427 3.839  
Primære adm. omkostninger 1.042 1.127 907 1.199  
Sekundære adm. 
omkostninger 161 146 168 124  
Brandkadetter 523 279 470 292  
Anskaffelser   874 0    
Driftsudgifter i alt 48.301 48.881 49.385 50.818  
           
Driftsresultat 20 -553 15 1.190  
      
Renter 20 21 15 -27  
Regulering af debitorer  116  -7  
Regulering af kreditorer       38  
Resultat i alt 0 -690 0 1.194 1 
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Balance    
    
i kr. 1.000 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Note 

    
Aktiver    
    
Materielle anlægsaktiver    
    
Grunde 1.035 434  
Bygninger 14.107 13.142  
Tekniske anlæg/køretøj 23.429 19.434  
Øvrige driftsmidler 1.589 1.328  
      
    
I alt 40.160 34.338  
      
    
Omsætningsaktiver - tilgodehavender -3.942 1.707 2 

    
Likvide beholdninger 7.527 3.102 3 

      
    
Aktiver I alt 43.745 39.147  
      
    
    
Passiver     
    
Egenkapital 9.224 7.788 4 

    
Langfristede gæld 31.958 28.308 5 

    
Kortfristede gæld 2.563 3.051 6 

      
    
Passiver i alt 43.745 39.147  
      
    
    
Der henvises til note 7, 
eventualforpligtelser    
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Note 2  
  
Tilgodehavender  
  
  kr. 1.000 

  
Debitorer 1.657 

  
Mellemregning ejerforening 50 

   

  
 1.707 

   

   

  

  
   
 
 
 
 
  
  

      
      
   
NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE  
   
Note 1   
   

Personaleoversigt over antal medarbejdere  
   
  2020 2021 

   
Heltidsansatte (omregnet til fuldtidsstillinger) 18,89 23,09 

   
Deltidsansatte (antal deltidsbrandfolk) 76 82 

     

   
Samlede lønudgifter kr. 1.000 17.297 18.751 
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Note 3  
  
Finansieringsoversigt  

  
  Kr. 1.000  
  

Likvide beholdninger primo 7.527 

  
Årets resultat 1.194 

  
Øvrige finansforskydninger -5.619 

   

  
 3.102 
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Finansforskydninger  
  
  kr. 1.000 

  
Forudbetalt fra ejerkommuner -9.418 

  
Mellemregning ejerforeningen 828 

  
Skyldig moms -151 

  
Forskydning i kreditorer 622 

  
Forskydning i debitorer 2.659 

  
Øvrige periode afgrænsninger -21 

  
IM Moms -3 

  
Indefrosne feriepenge betalt -99 

  
Depositum -24 

  
Statusposter regulering via Egenkapital -29 

  
Skyldig A-skat 17 

   

  
 -5.619 
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Note 4   
   
Udvikling i egenkapital   
   
kr. 1.000 2020 2021 

   
Egenkapital primo 11.432 9.224 

   
Årets resultat -690 1.194 

   
Udvikling i modpost for anlægsaktiver 3.290 -5.822 

   
Indefrosne feriepenge -776 -12 

   
Optagelse af leasinggæld -4.032 3.233 

   
Regulering statuskonti  -29 

     

   
Ultimo 9.224 7.788 

     

   
 
 
 
Note 5  
  
Langfristet gæld  
  

  kr. 1.000 

  
  
Leasingaftaler Kommuneleasing 27.253 

  
Indefrosne feriepenge 1.055 

   

  
 28.308 
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Note 6  
  
Kortfristet gæld  
  
  kr. 1.000 

  
Kreditorer 2.652 

  
Skyldig moms 382 

  
Tilbageholdt A-skat 17 

   

  
I alt 3.051 

   

   

  
  
  
  
Note 7  
  
Eventualforpligtelser  
  
  kr. 1.000 

  
Lem          (3 år á kr. 4.245 pr. mdr.) 153 

  
Herning    (12 mdr. á kr. 6.858,03 pr. mdr.) 82 

  
Feriepengeforpligtelse 224 

   

  
 459 
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Note 8    
    
Uforbrugte bevillinger    
    
i kr. 1.000 Budget Regnskab Overført til 2021 

    
Indtægter 49.400 52.008 -2.608 

    
Udgifter 49.385 50.818 1.433 

    
Renter 15 -4 -19 

    
    
Uforbrugte bevillinger 2021   1.194 

    
Overført uforbrugte bevillinger tidligere år   599 

       

    
I alt uforbrugte midler   1.793 
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Anvendt regnskabspraksis 
Generelt 
Interessentskabet Brand & Redning MidtVest er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter 
styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de 
retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.  

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
God bogføringsskik 
Fællesskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt 
kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. 

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner 
samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.  

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af 
bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og 
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er 
nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.  
 

Driftsregnskab 

Indregning af indtægter og udgifter  

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, 
forudsat at de er kendte for fællesskabet inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i 
det nye regnskabsår. 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.  

 

Præsentation i udgiftsregnskabet 

Præsentation af fællesskabets årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. 
Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort 
efter udgiftsbaserede principper. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af fællesskabets resultat og præsentation af fællesskabets 
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. 
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Bemærkninger til regnskabet 

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, 
navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. 

 

 

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse 
mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved 
bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. 

 
Balancen 
 
Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise fællesskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. 

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. 
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og 
registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en 
væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over 
den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets 
levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. 

 

Grunde og bygninger 

Bygninger og grunde indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 

 

Øvrige materielle anlægsaktiver 

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til 
over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar 
indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig 
modernisering eller udvidelse. 
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Levetider er fastlagt til følgende: 

  

Aktivtype Levetider  

Bygninger 25-30 år 

Forplejningsvogn 5-8 år 

Køretøjer + udstyr 5-15 år 

Øvrige driftsmidler 3 år 

 

 

Hvis der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i 
regnskabet. 

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.  

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes 
afskrivning over anlæggets forventede levetid. 

 
Finansielt leasede anlægsaktiver 

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor fællesskabet har alle væsentlige risici og fordele 
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til 
kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller 
nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. 

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem 
uafhængige parter. 

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som fællesskabet er forpligtet til 
at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i 
leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes fællesskabets 
alternative lånerente. 

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af 
aktiv. 

 

Omsætningsaktiver - tilgodehavender 

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, 
er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.  

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende 
regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. 

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende. 
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Likvider 

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter,  

Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i 
pengeinstitutter.   

 

Egenkapital 

Det er interessenternes intention, at fællesskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra 
fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital. 
 
 
Langfristede gældsforpligtigelser 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i 
balancen som en gældsforpligtigelse. 

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles 
til nominel værdi. 

Indefrosne feriemidler er indregnet som en gældsforpligtelse. 

 

Kortfristet gæld 

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, leverandører, kommuner og regioner m.v. optages med restgælden 
på balancetidspunktet. 

 

Noter til driftsregnskab og balance 

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, 
som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 
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