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1. Aftaleskrivelse fra nyt revisionsselskab
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har indgået aftale med revisionsselskabet
BDO.
Den nye aftale er indgået som følge af samordningsaftalens § 16 stk.
7, der påbyder at brandvæsnet benytter samme revisionsselskab som
administrationskommunen.
BDO har i mail af 10. oktober 2018 fremsendt aftalen og samtidigt
anmodet om, at aftalen bliver forelagt beredskabskommissionen.
LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen.
Lov om kommunernes styrelse.
ØKONOMI:
Årligt 39.000 kr. eksl. moms niveau 2018.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en orienteringssag.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen, at denne tager aftalen til
efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen tager aftalen til efterretning.

BILAG:
Aftalebrev vedr. revision.

4

2. Spørgsmål fra politiet om vagtcentralopgaver
SAGSFREMSTILLING:
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i mail af 30. august 2018
anmodet om følgende:
Det fælleskommunale beredskab
Det fælles kommunale beredskab har ikke en vagtcentral, som
håndterer problemer, der ikke henhører under redningsberedskabet.
Politiet er henvist til de sektoransvarlige centre i kommunen.
Drøftelse og beslutning om den fælles kommunale vagtcentral i
fremtiden kan videreformidle henvendelser til kommunernes
forvaltninger i de tilfælde, hvor beredskabet er henvist til de
sektoransvarlige i kommunen.
Kommunerne kan alene overføre myndighedsopgaver til et
kommunalt fællesskab, såfremt dette er hjemlet i den enkelte
faglovgivning på området. Lolland-Falster Brandvæsen kan i øvrigt jf.
samordningsaftalens § 12 varetage visse ikke beredskabsfaglige
serviceopgaver for ejerkommunerne, såfremt disse er fuld finansieret
af den enkelte kommune.
Lolland-Falster Brandvæsen benytter Falcks brandvagtcentral til at
modtage hastende, ikke akutte henvendelser til brandvæsnet udenfor
alm. kommunal åbningstid. Ydelsen er en del af den indgåede brandog redningsentreprisekontrakt med Falck. Ved henvendelse til Falck
er det blevet oplyst at brandvagtcentralen ikke kan levere den, fra
politiets side ønskede ekstra ydelse, hverken indenfor nuværende
kontraktrammer eller mod indgåelsen af en tillægskontrakt.
Lolland-Falster Brandvæsen er i øvrigt henvist til de samme
kontaktmuligheder som politiet, når det drejer sig om de øvrige
kommunale aktører. Brandvæsnet har således ikke andre
kontaktmuligheder end dem politiet også råder over.
På Guldborgsund Kommunes hjemmeside findes en række
akutnumre:
https://www.guldborgsund.dk/da/Om_kommunen/Kontakt/Akutnumr
e.aspx
Det har ikke været muligt at finde en tilsvarende oversigt på Lolland
Kommunes hjemmeside.
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LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen
ØKONOMI:
Der er tale om opgaveløsning mod betaling
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Dagsordenspunktet er medtaget på anmodning fra politiet for
information af beredskabskommissionen. Der kan dog ikke træffes
beslutning på området i kommissionen, da dette område retligt
henhører under de to kommuner og ikke beredskabet.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne drøfter politiets
problemstilling og at kommissionen anmoder de to borgmestre om, at
viderebringe problemstillingen til de to kommuners direktioner.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Bjarne Hansen tager kontakt til kommunens kommunikationsafdeling
og får indsat en liste på hjemmesiden med nødvendige numre.

BILAG:
Ingen
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3. Generelt statusbillede af Lolland-Falster
Brandvæsen
SAGSFREMSTILLING:
Direktøren vil på mødet give en generel status på hovedområderne i
Lolland-Falster Brandvæsen.
Herunder vil der være information om:
Brandsyn
Udkald
Særlige arrangementer
Frivillige
Brandkadetter
Nuværende Falck-kontrakt
Kommende entrepriseaftale
Femern forbindelsen
LOVGRUNDLAG:
Ingen
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen, at denne tager orienteringen til
efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Ingen
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4. Overflytning af ansvar fra beredskabsloven til
byggeloven.
SAGSFREMSTILLING:
Primo 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft. Samtidigt med
indførelsen overførtes en række godkendelsesprocedure, for den
brandtekniske vurdering af visse former for byggeri, fra
beredskabsloven til byggeloven. Herudover blev regelsættet, som der
skal gennemføres brandsyn efter også overført til byggelovgivningen.
Desværre har det efterfølgende vist sig, at ændringerne i de
administrative processor, som det nye bygningsreglement har
medført, ikke har været forberedt godt nok.
Dette betyder at, det fra centralt hold har været nødvendigt at
dispensere fra dele af reglementet samt at udarbejde generelle
midlertidige regler, der gør det tilladt at gennemføre eks. brandsyn
efter reglerne i de tidligere regelsæt.
Efter at have indført de midlertidige regler for 1. halvår af 2018, blev
disse i forsommeren forlænget til også at gælde 2. halvår af 2018. Da
det endnu ikke er lykkedes at få de nye regler på plads, er det nu
besluttet at forlænge de midlertidige regler, således at de vil være
gældende hele 2019.
Forsvarsministeren har dog meddelt, at der fortsat skal gennemføres
brandsyn og at det skal ske på samme niveau, som det sker nu og er
sket tidligere.
De kommunale brandvæsner landet over afventer således, sammen
med byggemyndighederne, fordeling af hjemler og opgaver mellem
det private og det offentlige såvel som mellem Bygge-, Bolig- og
Trafikstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.
Lolland-Falster Brandvæsen følger nøje, hvilke vurderinger de øvrige
brandvæsner foretager. Emnet vil således blive forelagt
kommissionen igen, så snart det vurderes at der er nyt at informere
om.
LOVGRUNDLAG:
Byggelovgivningen
Beredskabsloven
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ØKONOMI:
Ingen

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen, at denne tager orienteringen til
efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Ingen
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5. Bemanding og dimensionering af de ”små”
stationer.
SAGSFREMSTILLING:
Den demografiske udvikling på Lolland-Falster, betyder at der sker et
fald i den ”normale” befolkningsgruppe, som oftest bliver
deltidsbrandfolk, samtidigt betyder den stadig større arbejdsmæssige
mobilitet i samme befolkningsgruppe, at de resterende borgere i et
lokalområde, ofte ikke er til rådighed for brandvæsnet i dagtimerne.
Idet beredskabskommissionen har besluttet at ”beredskabet ikke må
udhules i lokalområderne”, skal der gennemføres et intensivt arbejde
for at rekruttere deltidsbrandfolk i lokalområderne for de ”små”
brandstationer.
Beredskabskommissionen besluttede, på baggrund af ovenstående,
på sit sidste møde, 4. juni 2018, at der på førstkommende møde
skulle optages et pkt. på dagsordenen, vedr. bemanding og
dimensionering af de ”små” stationer. Som underpunkt til dette skulle
medtages en beskrivelse af evt. kampagner.
Lolland-Falster Brandvæsen har som følge heraf iværksat et arbejde,
der skal beskrive hvorledes øvrige befolkningsgrupper bliver gjort
opmærksomme på og interesserede i, muligheden for at blive
deltidsbrandmand.
Rekrutteringsarbejdet skal foregå i tæt samarbejde med
entreprenøren, som også i vid udstrækning vil være ansvarlig for den
praktiske udførelse, både i henhold til den indgåede kontrakts
normeringer og i forhold til den til enhver tid gældende
risikobaserede dimensionering.
Samtidigt med dette skal brandvæsnet, i samarbejde med
entreprenøren, sikre at der tilvejebringes de nødvendige faciliteter,
som skal til for at imødekomme ansættelsen af flere
befolkningsgrupper.
Beredskabskommissionen vil løbende blive orienteret om arbejdet på
området.
LOVGRUNDLAG:
Ingen.
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ØKONOMI:
Økonomien kendes endnu ikke, men følgende områder kan medføre
udgifter.
 Udarbejdelse af kampagnemateriel og synliggørelse i
medier mv.
 Tilvejebringelse af mobile mandskabsfaciliteter til
skadesteder.
 Tilvejebringelse af de nødvendige
mandskabsfaciliteter på lokalstationerne.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne tager orienteringen til
efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen tager orienteringen til efterretning.
Holger Schou Rasmussen deltager gerne i et promoveringsmøde ved
den lokale station.

BILAG:
Ingen.
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6. Udfordrede områder for Lolland-Falster
Brandvæsen.
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen arbejder løbende med at afdække
områder, der kan medføre personalemæssige, ressourcemæssige,
indsatstekniske og/eller økonomiske udfordringer for brandvæsnet.
Udfordringer forsøges løst sideløbende med det daglige arbejde,
enten som enkeltstående løsninger eller ved at tage højde for disse i
den risikobaserede dimensionering, når denne revideres. Men en
række af udfordringerne har et sådant omfang, en økonomisk
størrelse eller karakter, at brandvæsnet ønsker at give kommissionen
en konkret orientering om emnet, eller ligefrem ønsker at
kommissionen vurderer området nærmere for evt. stillingtagen eller
beslutning.
Arbejdet har afstedkommet udarbejdelsen af det vedlagte notat, der
på nuværende tidspunkt har afdækket en række områder, med såvel
”nu og her” problemstillinger som problemstillinger, der vil give
udfordringer ud i fremtiden. Dokumentet er dynamisk og vil løbende
blive justeret i forhold til implementering af løsninger, afdækning af
nye områder og/eller kommissionens tilkendegivelser eller
beslutninger.
En stor del af de afdækkede udfordringer er forbundet og løsningerne
”griber” derfor ind i hinanden og kræver en sammenhængende plan
for netop disse områder. Brandvæsenet har derfor, i forlængelsen af
dokumentet, udarbejdet et skelet til en plan, for de umiddelbart
sammenhængende problemstillinger.
Implementering af planen er forbundet med anlægsudgifter, og det
vil derfor være nødvendigt med et særskilt anlægsbudget, som ligger
udover brandvæsnets almindelige årlige driftsbudget.
Ved denne løsning vil anlægsbudgettet blive forelagt for
beredskabskommissionen i foråret 2019, således at det kan indgå i
fastlæggelsen af brandvæsnets samlede budget for 2020.
Alternativt til ovenstående kan vælges at planen implementeres over
en 5 til 10 års periode, hvor kommissionen, ved den årlige
budgetlægning, vurderer hvilke områder der skal være i fokus i det
følgende budgetår og i den forbindelse indarbejder og ”øremærker”
de nødvendige ekstra økonomiske ressourcer.
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LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om arbejdsmiljø
Samordningsaftalen
ØKONOMI:
Samlet implementering af den skitserede plan for de forbundne
opgaver er ca. 25 mio. kr. Med den fastlagte fordelingsnøgle betyder
dette en ekstra udgift på ca. 13 mio. kr. for Guldborgsund Kommune
og ca. 12 mio. kr. for Lolland Kommune.
Det skal pointeres at den skitserede plan, ikke dækker alle de
afdækkede udfordrede områder.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om den kan godkende
den fremlagte vurdering af de pt. udfordrede områder, samt skelettet
for planen til imødegåelse af de afdækkede sammenhængende
områder.
Såfremt kommissionen godkender ovenstående, skal kommissionen
tage stilling til valget af økonomisk model for implementeringen.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne godkender det
udarbejdede notat om udfordrede områder og skelettet til plan for
løsning af de sammenhængende afdækkede områder.
Direktøren indstiller endvidere at kommissionen træffer beslutning
om hvilken økonomisk model, der skal benyttes for implementeringen
af planen.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
De udfordrede områder tages med på de kommende
kommissionsmøder.

BILAG:
Notat om udfordrede områder.
Plan for udfordrede områder.
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7. Overførelse af ”øremærket” økonomi til 2019.
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har i 2018 haft et mindreforbrug og
ønsker at dette mindreforbrug til budgetår 2019.
Mindreforbruget er fremkommet dels som en overførelse fra
regnskabsår 2017 og dels som følge af, at brandvæsnet har haft flere
opsigelser i løbet af året, hvilket har medført et mindreforbrug på
lønområdet. Samlet er der tale om ca. 1,5 mio. kr.
Mindreforbruget skulle have været benyttet til etablering af en
facilitetsbygning med bad og omklædning, på brandvæsnets
hovedadresse på Skibevej 2 i Maribo.
Facilitetsbygningen indgår i, den under pkt.6 skitserede plan.
Desværre har det, indtil videre, ikke været muligt at finde en
entreprenør, der har kunnet løfte opgaven indenfor nuværende
budgetår og med det tilstedeværende økonomiske råderum.
Lolland-Falster Brandvæsen ønsker derfor at overførelsen af
mindreforbruget, ”øremærkes” til etableringen af facilitetsbygningen i
budgetår 2019.
Overførslen sker i overensstemmelse med rammerne i
samordningsaftalen, for overførsel af mindreforbrug i brandvæsnet.
LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen.
ØKONOMI:
Overførsel af brandvæsnets samlede mindreforbrug fra regnskabsår
2018 til budgetår 2019.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til overførelse af
brandvæsnets mindreforbrug i regnskabsår 2018 til budgetår 2019.
Mindreforbruget vil blive ”øremærket” til etablering af
facilitetsbygning, på brandvæsnets hovedadresse: Skibevej 2 i
Maribo.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne godkender
overførelsen.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender overførelsen.

BILAG:
Ingen.
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8. Gensidig information
Intet.
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9. Eventuelt
Intet.
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erskriftblad
Mødedeltagere tirsdag d. 27. november 2018
Borgmester Lolland Kommune:

Holger Schou Rasmussen

Borgmester Guldborgsund Kommune:

John Brædder

Byrådsmedlem Lolland Kommune:

Henrik Høegh

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Ole Broneé Sørensen

Frivillig repræsentant Maribo:

Agnes Berg

Frivillig repræsentant Nykøbing F.:

Mikke Ørsøe

Repræsentant for Politidirektøren:

Tom Trude
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