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1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster
Brandvæsen
SAGSFREMSTILLING:
Statsforvaltningen har, d. 25. maj 2016, fremsendt skrivelse med
godkendelse af den reviderede samordningsaftale, for Lolland-Falster
Brandvæsen.
Den opdaterede og tilrettede udgave af den reviderede
samordningsaftale blev, efter behandling i beredskabskommissionen
d. 9. februar, godkendt af Lolland Byråd d. 25. februar og af
Guldborgsund Byråd d. 17. marts. Herefter blev aftalen fremsendt til
Statsforvaltningen, der har godkendt den uden bemærkninger.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven og Lov om kommunernes styrelse.
ØKONOMI:
Dagsordenspunktet har ingen økonomiske konsekvenser.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Dagsordenspunktet har ingen personalemæssige konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et efterretningspunkt.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at
punktet tages til efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Sagen tages til efterretning.

BILAG:



Den reviderede samordningsaftale for Lolland-Falster
Brandvæsen.
Statsforvaltningens godkendelse af den reviderede
samordningsaftale.
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2. Ændringer i beredskabsloven
SAGSFREMSTILLING:
Folketinget har torsdag d. 26. maj 2016 gennemført 3. behandling
af/og vedtaget forslag til:
”Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov
om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler”.
De væsentligste ændringer i beredskabsloven, der vedr. LollandFalster Brandvæsen, er følgende:





Politidirektøren har ikke længere stemmeret i kommunale
bevillingsspørgsmål.
Kommunalbestyrelserne kan udpege
medarbejderrepræsentanter som medlemmer af
beredskabskommissionen.
Kommunalbestyrelsen kan indgå aftaler med lokale
udenlandske redningstjenester, i de grænsenære områder.
Forsvarsministeren kan i særlige tilfælde pålægge
kommunalbestyrelsen, at indsætte det kommunale
redningsberedskab udenfor eget udrykningsområde.

Herudover er der foretaget en række præciseringer samt skabt
lovhjemmel til at videreføre normal brugt praksis.
Lovændringerne giver ikke umiddelbart anledning til ændringer hos
Lolland-Falster Brandvæsen. Brandvæsenet vil dog, i henhold til de
nye muligheder for grænseoverskridende samarbejde, se nærmere på
mulighederne for at indgå aftaler med Tyske brandvæsner i
Nordtyskland.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Lovændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for LollandFalster Brandvæsen.
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PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Lovændringerne har ingen personalemæssige konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et efterretningspunkt.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
tager punktet til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Punktet tages til efterretning.

BILAG:
Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om
beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler
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3. Øvrige lovændringer.
SAGSFREMSTILLING:
Folketinget har torsdag d. 26. maj 2016 gennemført 3. behandling
af/og vedtaget forslag til:
”Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov
om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler”.
En nærmere gennemgang af de væsentligste ændringer og deres
mulige konsekvenser for Lolland-Falster Brandvæsen, samt
Guldborgsund og Lolland Kommuner, er beskrevet i vedlagte bilag.
Lovændringerne giver kommunalbestyrelserne adgang til at overføre
en række myndighedsområder til den fælles beredskabskommission.
Områderne henhørte ofte naturligt til beredskaberne før
sammenlægningen, til de fælleskommunale enheder.
Beredskabskommissionen skal i den forbindelse vurdere hvorvidt de
vil tilbyde de to ejerkommuner, at overtage forvaltningen af de
berørte områder og i givet fald, i hvilken udstrækning.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven, lov om kommunernes styrelse og Lov om ændring
af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af
havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
ØKONOMI:
Såfremt overdragelse af forvaltningsområder alene berøre tidligere af
beredskabet forvaltede områder, kan dette gennemføres uden
udgifter for ejerkommunerne.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Såfremt overdragelse af forvaltningsområder alene berøre tidligere,
af beredskabet forvaltede områder, kan dette gennemføres uden
personalemæssige konsekvenser.
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stille hvorvidt beredskabskommissionen vil tilbyde de
to ejerkommuner at overtage forvaltningen af de berørte områder og
i givet fald i hvilken udstrækning.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen at denne
beslutter, at tilbyde ejerkommunerne at de kan overdrage dele af
byrådenes beføjelser til beredskabskommissionen, i henhold til:
§ 37 a. i ”Lov om beskyttelse af havmiljøet”
Det afklares mellem Lolland-Falster Brandvæsen og de to kommunale
miljøafdelinger, hvilke områder der med fordel kan overdrages.
Beredskabsdirektøren indstiller endvidere til
beredskabskommissionen at denne beslutter, at tilbyde
ejerkommunerne at de kan overdrage byrådenes beføjelser til
beredskabskommissionen, i henhold til:
§ 6 c. i ”Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler”
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender indstillingen.
Kommissionen skal have forelagt en aftale vedr. § 37 a. før den
fremsendes til kommunal behandling.

BILAG:
Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om
beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler
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4. Regnskab 2015
SAGSFREMSTILLING:
Lolland kommunes økonomiafdeling har udarbejdet regnskab for
Lolland-Falster Brandvæsen for 2015. Regnskabet vil, efter
kommissionens behandling, blive revideret af Lolland-Falster
Brandvæsens revisionsselskab.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse.
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen.
ØKONOMI:
Regnskabet medfører ingen udgifter for Lolland-Falster Brandvæsen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Regnskabet har ingen personalemæssige konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om regnskabet kan godkendes af
beredskabskommissionen.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen at denne
godkender regnskabet for 2015.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Regnskabet godkendes.

BILAG:
Regnskab for Lolland-Falster Brandvæsen for 2015
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5. Budget 2017
SAGSFREMSTILLING:
Vedlagt følger budgetforslag for 2017. I budgetforslaget er
indarbejdet beredskabskommissionens beslutning om en
rammebesparelse på 500.000 kr./årligt, på brandvæsnets budget fra
og med budget 2017.
Budgettet er udarbejde på baggrund af brandvæsnets ramme og
detailbudget for 2016.
Såfremt budgetforslaget godkendes af beredskabskommissionen,
fremsendes budgettet til Guldborgsund og Lolland Kommuner.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse.
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen.
ØKONOMI:
Budgetforslaget indeholder en rammebesparelse på 500.000 kr.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Rammebesparelsen forsøges indarbejdet, således at den ikke har
personalemæssige konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om budgetforslaget for brandvæsnets budget
2017, kan godkendes.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
godkender det udarbejde budgetforslag for 2017.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender det udarbejdede budgetforslag.

BILAG:
Budgetforslag for Lolland-Falster Brandvæsen for 2017.
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6. Etablering af øvelsesplads
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen ønsker en politisk drøftelse og
tilkendegivelse af, hvorvidt brandvæsen kan påbegynde en
projektbeskrivelse om etablering af en øvelsesplads.
Brandvæsnet har i dagligdagen ofte et stort behov for
øvelsesfaciliteter i fuld skala. Dette skyldes brandvæsnets behov for
at træne indsatstaktikker og uddanne personale, til at varetage såvel
de daglige hændelser som de mere specialiserede indsatser.
I tillæg til ovenstående vil det i nær fremtid blive nødvendigt at sikre
øvelsesfaciliteter for beredskabet, til brug under etablering og senere
drift af Femernforbindelsen.
Brandvæsnet er i øjeblikket henvist til at leje sig ind på
øvelsesfaciliteter i henholdsvis Næstved og Korsør. Ved etablering af
et lokalt øvelsesanlæg vil der kunne reduceres væsentligt i
transporttiden, ligesom det må forventes at et lokalt forankret
øvelsesanlæg, kan hæve motivationsfaktoren hos både ansatte og
frivillige.
På sigt vil øvelsesanlægget derfor kunne indeholde faciliteter til brug
ved uddannelse og øvelse for indsatspersonale til
Femernforbindelsen, ligesom der vil være mulighed for at etablere
faciliteter til træning i beredskab for vejrligssituationer.
Beredskabsdirektøren er pt. ikke bekendt med tilsvarende
øvelsesfaciliteter, når det drejer sig om vejrligssituationer.
Økonomien til etablering af en øvelsesplads med tilhørende faciliteter
forventes afholdt indenfor brandvæsnets normalbudget. Det må
derfor forventes at der vil være tale om et etableringsprojekt, der
strækkes sig over en årrække på op til 10 til 15 år.
Indledningsvis vil der være tale om at udarbejde en
projektbeskrivelse med beskrivelse af den tilhørende økonomi,
herunder brandvæsnets fremtidige muligheder for at lave
indtægtsdækket virksomhed.
Projektbeskrivelsen vil herefter blive forelagt
beredskabskommissionen, for stillingtagen til det videre arbejde.
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LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen.
ØKONOMI:
Der er ingen økonomi forbundet med udarbejdelsen af
projektbeskrivelsen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Udarbejdelsen af projektbeskrivelsen har ingen personalemæssige
konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om Lolland-Falster Brandvæsen kan
udarbejde en projektbeskrivelse for etablering af øvelsesplads.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
godkender brandvæsnets ønske om udarbejdelse af
projektbeskrivelse for øvelsesplads.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender indstillingen.

BILAG:
Ingen
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7. Eventuelt
DRØFTEDE SAGER:
Ingen
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