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1. Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt
operativt beredskab.
SAGSFREMSTILLING:
Den samlede entreprisekontrakt med Falck for Lolland-Falster
Brandvæsen, udløber med udgangen af 2019.
For at understøtte arbejdet med at sikre det operationelle beredskab
efter 2019, arbejder brandvæsnet ud fra følgende tidsplan:
2016:
2016/2017:
2017:
2018:
2019:

Udarbejdelsen af forslag til ny plan for
risikobaseret dimensionering (RBD)
Ultimo/primo vedtagelse af ny plan for RBD
Udarbejdelse af udbudsmateriale for operativt
beredskab efter 2019.
Gennemførelse af udbud for det operative
beredskab efter 2019.
Implementering af fremtidigt operativt
beredskab.

LFBV har udarbejdet et forslag, med en kort gennemgang af de
rammer, der efter brandvæsnets vurdering, bør danne grundlag for
udarbejdelsen af forslaget til ny RBD. Gennemgangen er vedlagt
dagsordenen som bilag.
Beredskabsdirektøren ønsker, på baggrund af ovenstående tidsplan
samt det udarbejdede bilag, en drøftelse med
beredskabskommissionen om rammerne for ny RBD og tidsplan for
arbejdet med brandvæsnets fremtidige operative beredskab.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven og samordningsaftalen.
ØKONOMI:
Ingen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Hvilken tidsplan der ønskes fastlagt i forhold til arbejdet med det
fremtidige operative beredskab for LFBV.
Hvilke rammer, der skal indeholdes i det kommende forslag til ny
RBD for LFBV.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
fastlægger tidsplanen for arbejdet med det fremtidige operative
beredskab.
Beredskabsdirektøren indstiller endvidere til
Beredskabskommissionen, at denne fastlægger rammerne for
indholdet i udarbejdelsen af forslag til ny RBD.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Serviceniveauet fastholdes for det kommende arbejde.
Tidsplanen godkendes.

BILAG:
Rammer for RBD-arbejde 2016
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2. Kompetenceoverførelse af opgaver vedr.
fyrværkeriloven og lov om beskyttelse af
havmiljøet.
SAGSFREMSTILLING:
Som følge af de vedtagne ændringer i ”lov om beskyttelsesrum, lov
om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og lov om beskyttelse af
havmiljøet samt beredskabskommissionens behandling af
lovændringerne under punkt 3, på kommissionsmøde d. 10. juni
2016, har LFBV udarbejdet vedlagte notat.
Notatet beskriver brandvæsnets forslag til kompetenceoverførelse af
opgaver, hjemlet i fyrværkeriloven og lov om beskyttelse af
havmiljøet, fra de to byråd til beredskabskommissionen.
Notatet har været forelagt de kompetente administrative enheder i
henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommuner, der begge har sagt
god for at notatets forslag kan forelægges til politisk behandling efter
følgende plan.
Forslaget behandles i Beredskabskommissionen.
Forslaget behandles af de respektive politiske udvalg i de to
kommuner.
Forslaget indarbejdes i forslag til revideret samordningsaftale.
Revideret samordningsaftale behandles i Beredskabskommissionen.
Revideret samordningsaftale godkendes af de to byråd.
LOVGRUNDLAG:
Lov om beskyttelsesrum.
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
ØKONOMI:
Ingen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Hvorvidt Beredskabskommissionen ønsker at overtage
kommunalbestyrelsens beføjelser og pligter, beskrevet i kapitel 11 i
lov om beskyttelse af havmiljøet.
Hvorvidt Beredskabskommissionen ønsker at overtage
kommunalbestyrelsernes beføjelser i lov om fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om at ville overtage kommunalbestyrelsernes
beføjelser og pligter, beskrevet i kapitel 11 i lov om beskyttelse af
havmiljøet.
Beredskabsdirektøren indstiller endvidere til
Beredskabskommissionen, at denne træffer beslutning om at ville
overtage kommunalbestyrelsernes beføjelser, i lov om fyrværkeri og
andre pyrotekniske artikler.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Godkendt som indstillet.

BILAG:

Notat om kompetenceoverførelse fra byrådene i Lolland og Guldborgsund
Kommuner, til beredskabskommissionen for Lolland-Falster Brandvæsen.
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3. Arbejdsgrundlag for ny samordningsaftale
SAGSFREMSTILLING:
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen er udarbejdet på
baggrund af beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse. For
at sikre en ensartethed i fortolkningen af
beredskabskommissionernes sammensætninger og kompetencer
samt redningsberedskabets arbejde, udgiver Beredskabsstyrelsen en
vejledning i det kommunale redningsberedskabs organisation mv.
Denne vejledning har, sammen med statsforvaltningens fortolkninger
af beredskabsloven mv., dannet baggrund for den nuværende
samordningsaftale.
En række ønsker fra de nye sammenlagte beredskaber og en ny
udarbejdet vejledning i kommunale fællesskaber, fra Social- og
Indenrigsministeriet (april 2016), har sammen med en række
lovændringer fra 1. juli 2016, betydet at såvel statsforvaltningen som
beredskabsstyrelsen tolker en række regler anderledes end for blot et
år siden.
Beredskabsstyrelsen arbejder således på en ny udgave af deres
vejledning, som pt. derfor kun forefindes i form af et udkast.
LFBV vil, snarest muligt, iværksætte arbejdet med en revision af den
nuværende samordningsaftale, således at der kan forelægges et
forslag for kommissionen så snart den nye vejledning fra
Beredskabsstyrelsen foreligger.
Der er dog allerede nu mulighed for at begynde arbejdet med
udgangspunkt i de, pr. 1. juli vedtagne lovændringer som
kommissionen har behandlet under pkt. 2 i denne dagsorden samt
Beredskabsstyrelsens udkast til den kommende vejledning.
Beredskabsdirektøren ønsker på denne baggrund en drøftelse med
beredskabskommissionen om, hvilke holdninger kommissionen har til
en række konkrete områder, som er nærmere beskrevet på vedlagte
bilag.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om kommunernes styrelse
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ØKONOMI:
Ingen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Hvilke rammer og grundlag beredskabskommissionen ønsker fastlagt,
for det kommende arbejde med revision af samordningsaftalen.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
drøfter og fastlægger rammerne og grundlaget for brandvæsnets
arbejde, med et forslag til en revideret samordningsaftale.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabsdirektøren udarbejder forslag til en kommende
samordningsaftale, som forelægges på førstkommende
kommissionsmøde.
Forslaget skal indeholde en reduktion af antallet af politiske
medlemmer.
Der skal ikke reduceres i antallet af frivillige repræsentanter.
Kompetence for beslutning af RBD skal fortsat ligge i byrådene.
BILAG:
Ændringsmuligheder i samordningsaftalen
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4. Revideret regelsæt for fortjensttegn
SAGSFREMSTILLING:
Brandvæsnets fortjensttegn blev indført med det formål at give
Beredskabskommissionen mulighed for, at hædre såvel civile som
uniformerede, der yder en fortjenstfuld og uselvisk indsats for det
beredskabsmæssige arbejde på Lolland-Falster.
Sekundært skal uddelingen af fortjensttegnet være med til at skabe
synlighed om beredskabets arbejde.
Desværre har en ret stram fortolkning af regelsættet gjort, at der kun
er uddelt et fortjensttegn, siden tegnet blev indstiftet.
Beredskabsdirektøren foreslå derfor en mindre ændring i regelsættet,
således at ordet ”særlig” fjernes fra regelsættets § 3 1. linje.
LOVGRUNDLAG:
Ingen.
ØKONOMI:
Ingen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Hvorvidt regelsættet for tildeling af fortjensttegn kan ændres.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om hvorvidt regelsættet for tildeling af
fortjensttegn, kan ændres.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Godkendt som indstillet.

BILAG:
Revideret udgave af regelsæt for fortjensttegn.
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5. Eventuelt
Drøftede sager:
Kort gennemgang af møde med de Tyske kollegaer
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