Referat af Beredskabskommissionens møde
Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00
Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Indholdsfortegnelse:
1. Samordningsaftale ............................................. 3
2. Risikobaseret dimensionering ............................ 5
3. Udbudsproces .................................................... 7
4. Ungdomsbrandkorps .......................................... 9
5. Takst for tilslutning til vagtcentral for ABA ...... 12
6. Takst for udkald til blinde alarmer fra ABA....... 14
7. Principper for økonomistyring .......................... 16
8. Brand og evakueringsøvelser på
Brandsynsobjekter ........................................... 18
9. Detailbudget for 2017 ...................................... 20
10. Status flygtninge indsats og overførelser ...... 21
11. Nytårsparole 2017 og
Nytårsparoler Falck 31/12 ............................. 22
12. Forslag mødedatoer 2017 og
Nytårsparole 2018 ......................................... 23
13. Fortjensttegn ................................................. 25
14. Eventuel ........................................................ 26
Underskriftsblad ............................................ 27

2

1. Samordningsaftale
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har udarbejdet forslag til revideret
samordningsaftale, for det fælleskommunale selskab.
Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende samordningsaftale,
men er tilpasset Beredskabskommissionens beslutninger under
punkterne 2 og 3, på kommissionsmødet d. 14. oktober 2016.
Forslagets væsentligste ændringer vedrører således en reduktion af
antallet af politiske medlemmer i Beredskabskommissionen og en
specificering af Beredskabskommissionens opgavesæt.
Der er alene foretaget mindre redaktionelle ændringer i forslagets
afsnit øvrige afsnit.
Efter Beredskabskommissionens behandling, vil forslaget blive
fremsendt til det kommunale tilsyn til udtalelse, før det fremsendes til
godkendelse i de to byråd.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om kommunernes styrelse
Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Lov om Beskyttelse af havmiljøet
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Reduktion i antallet af kommissionsmedlemmer.
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Hvorvidt Beredskabskommissionen kan godkende det vedlagte forslag
til revideret samordningsaftale.

INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
godkender det udarbejde forslag til revideret samordningsaftale.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Forslaget godkendes og fremsendes til tilsynet til udtalelse.

BILAG:
Forslag til revideret samordningsaftale for Lolland-Falster
Brandvæsen.

4

2. Risikobaseret dimensionering
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har udarbejdet forslag til revideret plan
for risikobaseret redningsberedskab, i Lolland og Guldborgsund
Kommuner.
Det reviderede planforslag er udarbejdet som led i den fastlagte
tidsplan, for løsningen af brandvæsnets operative opgavesæt og
dimensionering efter 1. januar 2020.
Planforslaget forventes således ikke at træde i kraft efter vedtagelse,
men derimod at danne grundlag for udarbejdelsen af
udbudsmateriale, på en række af brandvæsnets operative funktioner.
Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet i 2017 og udbuddet gennemført
i 2018.
Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 14. oktober 2016
at det reviderede planforslag skulle have et uændret serviceniveau,
men at det gerne måtte afspejle de enkelte muligheder inden for
denne ramme.
Planforslaget har derfor fokus på muligheder i ændret antal og
indhold af enheder, frem for ændringer i beredskabernes placering.
Beredskabsdirektøren vil på mødet gennemgå de muligheder, der
eksisterer for at ændrer på antal og udrustning af enhederne,
indenfor det fastlagte serviceniveau.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Afventer udbudsproces
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om det udarbejde
planforslag kan benyttes som grundlag for udarbejdelse af
udbudsmateriale, for en række af brandvæsnets operative funktioner,
herunder hvilket af de fremlagte forslag til antal og udrustning af de
enheder, der skal benyttes.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
træffer beslutning om brugen af det udarbejde planforslag, samt
hvilken model der skal vælges for antal og udrustning af de enkelte
enheder.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen godkender det udarbejdede planforslag.

BILAG:
Forslag til plan for risikobaseret dimensionering efter 2020
(Planens bilag er af pladshensyn, ikke vedlagt)
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3. Udbudsproces
SAGSFREMSTILLING:
I forbindelse med brandvæsnets kommende arbejde med
udbudsmateriale, skal Beredskabskommissionen træffe beslutning om
hvorvidt brandvæsnet, efter udarbejdelsen af udbudsmaterialet, skal
afgive et kontrolbud eller skal nøjes med at udarbejde en
kontrolberegning.
Såfremt brandvæsnet skal være i stand til at kunne afgive et
kontrolbud, skal det sikres at de udbudsretslige regler for
udarbejdelse af udbudsmaterialet, bliver overholdt.
Dette kan medfører ekstraomkostninger til ekstern hjælp ved
udarbejdelse af udbudsmaterialet, såvel som ekstraomkostninger ved
udarbejdelsen af et kontrolbud.
Det vurderes dog at disse evt. ekstraomkostninger vil have sin fulde
berettigelse, når det skal vurderes hvordan det fremtidige operative
beredskab skal sammensættes.
LOVGRUNDLAG:
Udbudslovgivning
ØKONOMI:
Ikke fastlagt
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til om brandvæsnet skal
have mulighed for at udarbejde et kontrolbud, i forbindelse med
udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om, at Lolland-Falster Brandvæsen må afgive
kontrolbud på det kommende operative beredskab efter 2020 og at
udarbejdelsen af udbudsmaterialet derfor skal afspejle dette.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Godkendt som indstillet.

BILAG:
Ingen

8

4. Ungdomsbrandkorps
SAGSFREMSTILLING:
Der bliver til stadighed større og større fokus på de kommunale
brandvæsnernes evne til at rekruttere borgere, både som
deltidsbrandfolk såvel som frivillige.
Særligt er det problematisk for brandvæsnerne at ”konkurrere” med
de mange øvrige tilbud til unge.
Lolland-Falster Brandvæsen har derfor behov for, at profilere sig
tidligt overfor unge borgere på Lolland-Falster og ”vække” deres
interesse for arbejdet i brandvæsnet.
For at understøtte de kommunale brandvæseners arbejde med
ungdomsbrandkorps er ”bekendtgørelse om personel i
redningsberedskabet mv.” pr. 1. september 2016 blevet ændret
således, at denne nu også omhandler medlemmerne af de
kommunale brandvæseners ungdomsbrandkorps.
Ungdomsbrandkorpsene er herefter blevet en integreret del, af
arbejdet med og brugen af frivillige i de kommunale brandvæsener.
Det har endvidere vist sig at brandvæsnerne, gennem arbejdet med
ungdomsbrandkorps, kan understøtte kommunernes sociale indsats
overfor udsatte unge, hvorved kommunerne med et effektiv
samarbejde med det kommunale brandvæsen, kan undgå at skulle
sætte yderligere ind overfor nogle af de unge brandkadetter.
Brandkadetter i Danmark (BID) er et projekt, der administreres af de
kommunale brandvæseners brancheorganisation ”Danske
Beredskaber”. BID sikrer at ungdomsbrandkorps, som er tilknyttet
projektet, får et ensartet udseende og undervises efter fælles
uddannelsesplaner. BID søger endvidere på de kommunale
brandvæseners vegne fondsmidler.
Lolland-Falster Brandvæsen kan således arbejde med
ungdomsbrandkorps i 2 udgaver:
1. En udgave der alene fokuserer på at skabe interessen for på
sigt at blive en del af den faste styrke af deltidsansatte eller
frivillige brandfolk.
2. En udgave der, udover at fokuserer på udgave 1, også
fokuserer på at understøtte kommunernes arbejde med udsatte
unge.
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Udgave 1 har samlet færrest omkostninger og kan løbende justeres i
intensitet. Brandvæsnet vil i udgave 2 binder sig for min. 3 år, men
er forhåndssikret fondsmidler i det første år.
Lolland-Falster Brandvæsen ønsker en politisk tilkendegivelse af
hvilken model, der skal arbejdes med i Lolland-Falster Brandvæsen.
Det skal understreges at der endnu ikke er fundet fondsmidler til BID
i 2018 og 2019, hvorfor Lolland-Falster, ved valg af mulighed 2, kan
stå med en økonomisk udfordring på op mod ca. 450.00 kr. i
budgetår 2018 og budgetår 2019, hvilket dog igen skal modsvares af
en evt. økonomisk gevinst i kommunerne.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Model 1 afholdes og iværksættes indenfor brandvæsnets økonomiske
rammer.
Model 2 afholdes af fondsmidler i 2017, men har endnu ikke
fondsmidler til rådighed i 2018 og 2019, hvilket kan medføre en
ekstraudgift på ca. 450.000 kr. pr. budgetår.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til hvor vidt Lolland-Falster
Brandvæsen skal arbejde med unge som frivillige i brandvæsnet,
efter model 1 eller model 2.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om brugen af model 1 eller model 2, i forhold til
brandvæsnets arbejde med unger som frivillige i Lolland-Falster
Brandvæsen.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen beslutter at benytte model 2.

BILAG:
Værdien af brandkadetter (BID)
Budget forslag for brandkadetter (BID)
Brandkadetter forankrer social indsats i Trekantsområdets
Brandvæsen
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5. Takst for tilslutning til vagtcentral for ABA
SAGSFREMSTILLING:
Som følge af de gennemførte lovændringer pr. 1. juli 2016 i
beredskabsloven, kan kommunalbestyrelsen, efter ændringer i § 23 a
beslutte at der skal opkræves et tilslutningsgebyr, for tilslutning af
ABA til redningsberedskabets vagtcentral.
Kommunalbestyrelsen skal samtidigt fastsætte beløbets størrelse ud
fra de faktiske omkostninger for tilslutningen.
Falck varetager vagtcentralopgaven for Lolland-Falster Brandvæsen
og opkrævningen af tilslutningsgebyret samt gebyrets størrelse, er
derfor indregnet i Falck-kontrakten, som betaling for de ydelser der
leveres til ABA kunder.
Samlet er der tale om ca. 1.500.000 kr., der skal søges dækket på
anden måde, såfremt Falck ikke længere kan opkræve
tilslutningsgebyret.
Falck har fremsendt vedlagte bilag, der beskriver deres omkostninger
for tilkoblede anlæg.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
1.500.000 kr.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om der skal opkræves
gebyr fra ABA kunder for tilslutning til brandvæsnets vagtcentral
samt beløbets størrelse.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om at:
1. der opkræves gebyr fra ABA kunder for at være
tilsluttet brandvæsnets vagtcentral og at
2. beløbets størrelse fastsættes i forhold til de til enhver
tid, fra Falck, oplyste omkostninger.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Godkendt som indstillet.

BILAG:
Anlægsafgifter ABA alarmer

13

6. Takst for udkald til blinde alarmer fra ABA
SAGSFREMSTILLING:
Jf. beredskabslovens § 23 a kan kommunalbestyrelsen beslutte, at
der skal opkræves et gebyr fra ABA ejere, for brandvæsenets
udrykninger til blinde alarmer.
Beredskabskommissionen har tidligere besluttet at brandvæsnet
opkræver dette beløb.
Beløbets størrelse har tidligere været fastsat fra centralt hold af
Forsvarsministeriet, som en gennemsnitsberegning af de faktiske
omkostninger.
Som følge af de gennemførte lovændringer pr. 1. juli 2016 i
beredskabsloven, er det fremover kommunalbestyrelsen, der skal
fastsætte beløbets størrelse ud fra de faktiske omkostninger.
Der pågår pt. et tværkommunalt arbejde på landsplan for at
fastlægge en ensartet beregningsmodel. Når dette arbejde er
gennemført vil Beredskabskommissionen få såvel beregningsmodel
som beløb til behandling.
Lolland-Falster Brandvæsen ønsker, indtil den tværkommunale
beregningsmodel er udarbejdet og Lolland-Falster Brandvæsen har
udregnet beløbets størrelse, at fortsætte med den tidligere udmeldte
centrale takst.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om Lolland-Falster
Brandvæsen kan benytte den centrale udmeldte takst for udrykninger
til blinde alarmer, indtil der er udarbejdet en tværkommunal
beregningsmodel og ud fra denne fastlagt et lokalt gebyr.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
træffer beslutning om, at benytte det tidligere centralt udmeldte
gebyr, indtil der er udarbejdet en tværkommunal beregningsmodel og
fastlagt et lokalt gebyr.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Besluttet som indstillet.

BILAG:
Ingen
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7. Principper for økonomistyring

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen og sektor for økonomi i Lolland
Kommune, har udarbejdet ”Principper for økonomistyring i LollandFalster Brandvæsen”. Principperne er vedlagt som bilag.
Principperne skal sikre at Lolland-Falster Brandvæsen, på lige fod
med de to ejerkommuner, overholder gældende krav på området.
LOVGRUNDLAG:

ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til om de udarbejdede
principper for økonomistyring kan godkendes.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
godkender de udarbejdede principper for økonomistyring i LollandFalster Brandvæsen.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Godkendt som indstillet.

BILAG:
Principper for økonomistyring
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8. Brand og evakueringsøvelser på brandsynsobjekter
SAGSFREMSTILLING:
I henhold til Beredskabslovens § 35 stk. 2, skal kommunalbestyrelsen
mindst 1 gang årligt træffe beslutning om gennemførelse af brandog evakueringsøvelser på brandsynsobjekter.
Det er forholdsvis tidskrævende for brandvæsnet at gennemfører
brand- og evakueringsøvelser, hvilket medfører at der skal tilføres
brandvæsnet betydelige ressourcer, såfremt det besluttes at
gennemføre brand- og evakueringsøvelser i en målestok af 100 % på
brandsynsobjekter i de to kommuner.
Lolland-Falster Brandvæsen finder dog at brand- og
evakueringsøvelser har et givtigt udbytte for såvel brandvæsnet, som
for en række af de steder, hvor der i det daglige færdes mange
mennesker.
Lolland-Falster Brandvæsen ønsker derfor at fortsætte den hidtidige
praksis, ud fra hvilken brandvæsnet løbende vurderer hvilke
brandsynsobjekter der kunne have gavn af en brand- og
evakueringsøvelse, sammenholdt med de til rådighed værende
ressourcer i brandvæsnet.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ved uændret praksis, er der ingen ændringer i de økonomiske
forhold.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ved uændret praksis, er der ingen ændringer i de personalemæssige
forhold.
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til hvorvidt den hidtidige
praksis skal fortsættes, eller om praksissen ønskes ændret for det
kommende år og i så fald til hvilket niveau.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om brandvæsnets niveau for det kommende år, i
forhold til gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen beslutter at det hidtidige niveau fastholdes.

BILAG:
Ingen
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9. Detailbudget for 2017
SAGSFREMSTILLING:
Beredskabskommissionen har tidligere på året besluttet
budgetrammen for Lolland-Falster Brandvæsen, samt den
overordnede fordeling af budgettet.
Som følge af administrationskommunens overgang til ny kontoplan,
er detailbudgettet først blevet endeligt udarbejdet primo november.
Detailbudgettet fremlægges derfor til orientering for
Beredskabskommissionen.
LOVGRUNDLAG:
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en orienteringssag.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
tager detailbudgettet til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Detailbudgettet tages til efterretning.

BILAG:
Detailbudget for 2017
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10.

Status flygtninge indsats og overførelser

SAGSFREMSTILLING:
I det der fortsat ikke er fundet en økonomisk acceptabel afklaring
med udlændingestyrelsen, vedr. de kommunalt afholdte udgifter fra
flygtningeindsatsen i 2015, har Lolland-Falster Brandvæsen fortsat
deponeret ca. 900.000 kr. som dækning for området.
LOVGRUNDLAG:
ØKONOMI:
Deponi af 900.000 kr.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en orienteringssag.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
tager sagen til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager punktet til efterretning.
Punktet skal medtages til næste kommissionsmøde.

BILAG:
Ingen
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11.

Nytårsparole 2017 og nytårsparoler hos
Falck 31/12

SAGSFREMSTILLING:
Der afholdes igen i år nytårsparoler på Falck-stationerne d. 31.
december. Nærmere tidspunkter for dette fremlægges på mødet.
Lolland-Falster Brandvæsen afholder, som besluttet af
Beredskabskommissionen, sin egen nytårsparole torsdag d. 5. januar
kl. 18.00 på Skibevej.
LOVGRUNDLAG:
Ingen
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
tager punktet til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Punktet tages til efterretning. Falck nytårsparoler kl. 09.00 og kl.
11.00.
BILAG:
Ingen
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12.

Forslag mødedatoer 2017 og nytårsparole
2018

SAGSFREMSTILLING:
Forslag til mødedatoer for Beredskabskommissionens møder i 2017:
1. Møde
7. marts tirsdag kl. 16.00
10. marts fredag efter kl. 11.00
13. marts mandag efter kl. 11.00
2. Møde
30. maj tirsdag efter kl. 11.00
9. juni fredag efter kl. 11.00
13. juni tirsdag kl. 16.00
3. Møde
7. september torsdag efter kl. 13.00
13. september onsdag efter kl. 12.00
18. september mandag efter kl. 11.00
4. Møde. Dette møde er samtidigt afsluttende møde for den
siddende Beredskabskommission.
20. november mandag efter kl. 11.00
24. november fredag efter kl. 11.00
27. november mandag efter kl. 13.00
30. november torsdag efter kl. 11.00
Nytårsparole 2018
Torsdag d. 4. januar kl. 18.00
Torsdag d. 18. januar kl. 18.00
LOVGRUNDLAG:
ØKONOMI:
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til mødedatoer for 2017 og
nytårsparole 2018.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om mødedatoer i 2017 og nytårsparole i 2018.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
13. marts kl. 11.00
13. juni kl. 16.00
18. september kl. 16.00
11. december kl. 16.00
18. januar 2018 nytårsparole.

BILAG:
Ingen
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13.

Fortjensttegn

SAGSFREMSTILLING:
Beredskabskommissionen skal vurdere de indstillede fortjensttegn.
LOVGRUNDLAG:
Regelsæt for fortjenstegn
ØKONOMI:
5.000 kr. pr. fortjensttegn
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til de indstillede
fortjensttegn.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
træffer beslutning om tildeling af fortjensttegn i forhold til de
vedlagte indstillinger.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen godkender indstillingerne.

BILAG:
Lukkede bilag vedr. indstillinger til fortjensttegn.
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14.

Eventuelt
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Mødedeltagere den: 29. november 2016
Borgmester Lolland Kommune:
Holger Schou Rasmussen

Byrådsmedlem Lolland Kommune:
Poul Erik Ibsen

Byrådsmedlem Lolland Kommune:
Jens Erik Kistrup

Frivillig repræsentant Maribo:
Agnes Berg

Borgmester Guldborgsund Kommune:
John Brædder

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune:
Niels Henriksen

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune:
Peter Bring-Larsen

Frivillig repræsentant Nykøbing F.:
Steffen Bigum

Repræsentant for Politidirektøren:
Steen Nørskov
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