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1. Godkendt revideret samordningsaftale
SAGSFREMSTILLING:
Beredskabskommissionen godkendte, på kommissionens ordinære
møde d. 29. november 2016, forslag til revideret samordningsaftale
for Lolland-Falster Brandvæsen.
Forslaget har efterfølgende været til forhåndsgodkendelse hos
Statsforvaltningen, hvor den blev forhåndsgodkendt uden
bemærkninger.
Det forhåndsgodkendte forslag er blevet godkendt af de to byråd, på
deres ordinære byrådsmøder. Guldborgsund d. 9. februar 2017.
Lolland d. 23. februar 2017.
Statsforvaltningen har efterfølgende godkendt den reviderede
samordningsaftale.
Samordningsaftalen træder generelt i kraft pr. 1. april 2017. Dog vil §
2 stk.1, vedr. sammensætningen af Beredskabskommissionen, først
træde i kraft pr. 1. januar 2018, for dermed at følge den kommunale
valgperiode.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om kommunernes styrelse
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en efterretningssag.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
tager sagen til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager sagen til efterretning.

BILAG:
Revideret samordningsaftale.
Godkendelse fra Statsforvaltningen.
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2. Foreløbigt regnskab 2016
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har fået udarbejdet et foreløbigt
regnskab for 2016.
Det foreløbige regnskab udviser et mindre merforbrug på 69.997,30
kr. hvilket dækkes af tidligere overførte midler, jf.
samordningsaftalens § 10 stk. 6.
LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt, da det endelige regnskab vil
foreligge til godkendelse på næste kommissionsmøde.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
tager orienteringen til efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Foreløbigt regnskab for Lolland-Falster Brandvæsen for 2016.
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3. Forslag til overordnet budget for 2018
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har fået udarbejdet et overordnet budget
for 2018. Budgettet tager, i lighed med de tidligere budgetår,
udgangspunkt i indeværende års budgettal fremskrevet med den alm.
forventede kommunale fremskrivning.
For at sikre det videre arbejde med brandvæsnets budget for 2018,
ønsker brandvæsnet Beredskabskommissionens godkendelse af
budget 2017, som grundlag for udarbejdelse af budget 2018 samt
Beredskabskommissionens godkendelse, af den valgte
fremskrivningsnøgle.
LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen
ØKONOMI:
Budget for Lolland-Falster Brandvæsen for 2018
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Budgetgrundlag og fremskrivningsnøgle for budget 2018.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
godkender det forslåede budgetgrundlag samt den forslåede
fremskrivningsnøgle.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen godkender budgetgrundlag og
fremskrivningsnøgle.

BILAG:
Foreløbigt og skønnet budgetforslag 2018.
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4. Gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser.
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 Lolland-Falster Brandvæsen
fastholder den hidtidige praksis.

BILAG:
Ingen
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5. Statistik vedr. branddøde
SAGSFREMSTILLING:
Tirsdag d. 21. februar udsendte Beredskabsstyrelsen en statistik over
antallet af branddøde i de enkelte kommuner. Statistikken dækker
perioden 2004 til 2016.
Ved en gennemgang af statistikken, kan det konstateres at både
Lolland og Guldborgsund Kommuner begge, desværre er placeret i
den høje ende af skalaen.
Lolland-Falster Brandvæsen er pt. ved at se nærmere på tallene, men
meget tyder allerede nu på, at der ikke er tale om en særlig gruppe
borgere. Det er derfor ikke muligt at gennemføre en målrettet
forebyggelseskampagne mod en nærmere specifik målgruppe.
Da det ikke er muligt at lave målrettede kampagner, har LollandFalster Brandvæsen påbegyndt et arbejde, der skal sikre en bredere
informationsdækning på det brandforebyggende område.
Som konkrete tiltag planlægges en forebyggelsesmesse som
beskrives nærmere under næste dagsordenspunkt. Brandvæsnet
påregner ligeledes at opstille INFO-bus henover sommeren, i
Nakskov, Maribo og Nykøbing F.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
tager orienteringen til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Statistik vedr. branddøde
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6. Forebyggelsesmesse
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen planlægger at gennemføre en
forebyggelsesmesse lørdag d. 17. juni i Maribohallerne.
Forebyggelsesmessen er et forsøg på at samle de forskellige
interessenter, der findes på det forebyggende område, til en samlet
udstilling om generel forebyggelse hos borgerne.
Messen vil blive bygget op omkring både indendørs og udendørs
udstillinger. Der er som udgangspunkt ikke tale om en salgsmesse,
men de enkelte udstillere vil selvfølgelig have mulighed for at give
info om deres egne produkter mv.
De enkelte udstillere vil blive opkrævet et mindre deltagergebyr,
hvorimod adgangen for publikum vil være gratis.
Viceberedskabsdirektøren vil gennemgå det nærmere koncept for
messen på kommissionsmødet.
LOVGRUNDLAG:
Ingen
ØKONOMI:
Ingen. Det forventes at alle udgifter til messen afholdes via
deltagergebyr for udstillere.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
tager orienteringen til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Ingen
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7. Eventuelt
Næste møde 13. juni kl. 16.00 Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.
På næste kommissionsmøde medtages beslutningspunkt om
Beredskabskommissionens holdning, vedr. beredskab og
øvelsesfaciliteter i forbindelse med Femernprojektet.
Næste møUnd
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