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1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen
SAGSFREMSTILLING:
Beredskabsdirektøren foreslår at beredskabskommissionens
forretningsorden opdateres, således at den bl.a. tager højde for
kommissionens nye formandskab.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse.
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om Beredskabskommissionen kan godkende,
det vedlagte forslag til en forretningsorden.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
godkender, det vedlagte forslag til en forretningsorden.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender forslaget.

BILAG:
Forslag til forretningsorden.
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2. Orientering om LFBV struktur
SAGSFREMSTILLING:
Af hensyn til medlemmerne af kommissionen, der ikke tidligere har
beskæftiget sig med brandvæsnet og for at sikre et ensartet grundlag
for alle kommissionens medlemmer, gennemgår
beredskabsdirektøren brandvæsnets organisation og overordnede
struktur.
Gennemgangen tager sit afsæt i følgende:








Beredskabsloven – historie og opdeling
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen (LFBV)
Hovedopgaver – Forebyggelse, begrænsning, afhjælpning og
plan for risikobaseret kommunalt redningsberedskab
Øvrige lovgivninger – lov om fyrværkeri og lov om beskyttelse
af havmiljøet
Organisation – Kommunalt, Falck, fuldtidsansatte,
deltidsansatte, frivillige og brandkadetter
Økonomi
Status Femern forbindelsen

LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om kommunernes styrelse
Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Lov om beskyttelse af havmiljøet
Samordningsaftalen
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:
Kommissionen tager punktet til efterretning

BILAG:
Samordningsaftalen for LFBV marts 2017
Plan for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen
via link:
http://lollandfalsterbrandvaesen.dk/om%20os/RBD%202014%20Endelig%20rev%2004S
EP14.pdf
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3. Strategi for LFBV efter 1. januar 2020

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsens kontrakt med Falck, om levering af
størstedelen af brandvæsnets akutte operative beredskab, udløber
med udgangen af 2019.
For at sikre at brandvæsnets nye akutte operative beredskab er på
plads ultimo 2019, har beredskabskommissionen tidligere vedtaget
en tidsplan og et dimensioneringsgrundlag, for arbejdet med den
fremtidige organisering.
Som følge af tidsplanen skal det primo 2018 besluttes hvilken model,
der skal benyttes som grundlag for den fremtidige leverance:
Model 1: der gennemføres et standardudbud af de ønskede områder.
Der udarbejdes udbudsmateriale og brandvæsnet leverer et
kontrolbud.
Model 2: der gennemføres et ”light” udbud af de ønskede områder.
Der udarbejdes beskrivelser, som efterfølgende benyttes til at
gennemføre forhandlinger med den valgte leverandør.
Model 3: Lolland-Falster Brandvæsen hjemtager det operative
beredskab fuldt ud.
Efter kommissionens beslutning vil brandvæsenet straks, i
samarbejde med Lolland Kommunes indkøbsafdeling, påbegynde det
nødvendige arbejde, således at kommissionen på deres
førstkommende møde herefter, kan træffe beslutning om indgåelse af
en aftale, vedr. levering af det fremtidige kontraktbaserede operative
beredskab.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Udbudsloven
ØKONOMI:
Det må forventes at der skal afsættes et større beløb, såfremt der
skal udarbejdes et reelt udbudsmateriale.
Udgiften til det nuværende kontraktuelle område beløber sig til ca.
60% af brandvæsnet budget.
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PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Såfremt det kontraktuelle område hjemtages, vil dette medføre at
der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende ansatte i
entrepriseberedskabet.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til hvilken af de tre
modeller, der skal benyttes for den fremtidige leverance af det
entrepriseleverede operative beredskab.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om hvilken af de tre modeller, der skal benyttes.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen beslutter at model 2 kan iværksættes.

BILAG:
Ingen
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4. Beslutning om delegationsplan

SAGSFREMSTILLING:
For at sikre brandvæsnets muligheder, for i det daglige at kunne
træffe de nødvendige beslutninger, er der udarbejdet vedlagte forslag
til en delegationsplan.
Planen betyder at brandvæsnet i det daglige kan agere i forhold til de
administrative opgavesæt, der findes i beredskabsloven, lov om
fyrværkeri og lov om beskyttelse af havmiljøet.
Delegationsplanen adskiller sig fra tidligere udgaver på følgende
områder:
Opgavesæt vedr. beskyttelses- og sikringsrum er fjernet, efter at
opgaven er overdraget de to kommuners byggemyndigheder.
Opgavesæt vedr. kapitel 11 i lov om beskyttelse af havmiljøet er
tilføjet, efter at dette område er overdraget til brandvæsnet, fra de to
kommuner.
En lang række af delegationerne er nærmere beskrevet i
samordningsaftalen og således allerede fastlagt mellem kommunerne
og beredskabskommissionen samt mellem beredskabskommissionen
og beredskabsdirektøren.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Lov om beskyttelse af havmiljøet
Samordningsaftalen
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til, om beredskabskommissionen kan godkende
det udarbejdede forslag til delegationsplan.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
godkender det udarbejdede forslag til delegationsplan.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender delegationsplanen

BILAG:
Forslag til delegationsplan.
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5. Gebyrfastsættelse for udkald til blinde alarmer
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.
Der opkræves alene betaling for kørsler til alarmer, som ikke kan
henføres til brand eller lign.
Opkrævningerne ses som et led i brandvæsnernes pligtige arbejde,
med at nedbringe antallet af blinde alarmer.
Beløbets størrelse baserer sig på en gennemsnitsberegning af de
faktiske omkostninger og indeksreguleres efter KL´s
prisfremskrivninger.
Gebyret er pr. d.d. 5.195 kr. pr. udkald.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til benyttelsen af den
valgte takst, for kørsel til blinde alarmer fra ABA.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
godkender taksten for brandvæsnets kørsel til blinde alarmer fra ABA.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender taksten

BILAG:
Ingen
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6. Takst for tilslutning til vagtcentral for ABA
SAGSFREMSTILLING:
Jf. beredskabslovens § 23 a kan kommunalbestyrelsen beslutte, at
der skal opkræves et gebyr fra ABA ejere og at der skal opkræves et
tilslutningsgebyr, for tilslutning af ABA til redningsberedskabets
vagtcentral.
Beredskabskommissionen har tidligere besluttet at opkræve begge
beløb.
Kommunalbestyrelsen skal samtidigt fastsætte beløbets størrelse, ud
fra de faktiske omkostninger for tilslutningen.
Falck varetager vagtcentralopgaven for Lolland-Falster Brandvæsen.
Opkrævning af tilslutningsgebyret samt beregning af gebyrets
størrelse, foretages derfor af Falck.
Falck har fremsendt vedlagte bilag, der beskriver deres omkostninger
for tilkoblede anlæg.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om de fremsendte
gebyrer kan godkendes.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om at:
Gebyrerne størrelse fastsættes i forhold til de til enhver tid, fra Falck,
oplyste omkostninger.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender gebyrernes størrelse

BILAG:
ABA overvågning – priser 2018
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7. Beslutning om gennemførelse af brand- og
evakueringsøvelser

SAGSFREMSTILLING:
I henhold til beredskabslovens § 35 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen
mindst en gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres
brand- og evakueringsøvelser, på en række brandfarlige
virksomheder.
Lolland-Falster Brandvæsen deltager jævnligt i lokalt tilrettelagte
øvelser, på brandfarlige virksomheder i begge kommuner.
Brandvæsnet pålægger normalt ikke de enkelte virksomheder at
gennemføre øvelserne, men deltager med såvel rådgivning som hjælp
til øvelsestilrettelæggelse, når dette er ønsket fra virksomhedens
side.
Brandvæsnet kan dog i enkelte tilfælde, når dette vurderes
nødvendigt, på det kraftigste opfordre en virksomhed til at
gennemføre en øvelse, hvilket dog sker yderst sjældent.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Økonomien er afhængig af antallet af deltagende personaler fra LFBV
og størrelsen af entreprisebrandvæsnets engagement.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om den hidtidige
praksis for brandvæsnets deltagelse i brand- og evakueringsøvelser
på brandfarlige virksomheder, skal fortsættes.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om, at brandvæsnets hidtidige praksis for
deltagelse i brand- og evakueringsøvelser på brandfarlige
virksomheder, kan fortsætte.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender indstillingen

BILAG:
Ingen
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8. Beslutning om offentliggørelse af brandsynsresultater i
forsamlingslokaler

SAGSFREMSTILLING:
Forsvarsministeren har, med hjemmel i § 36 a i beredskabsloven,
fastsat regler for offentliggørelse af resultater af brandsyn og
sanktioner i forsamlingslokaler.
Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af ovenstående, beslutte at
offentliggøre resultaterne af brandsynene samt evt. sanktioner.
Lolland-Falster Brandvæsen har ikke tidligere offentliggjort
resultaterne af brandsynene i forsamlingslokaler.
Offentliggørelsen af resultaterne kan have en forbyggende og
opdragende effekt på ejere af forsamlingslokaler. Dog kan
offentliggørelse af evt. påbud også forventes at have en skadelig
virkning på den enkelte erhvervsdrivende.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling hvorvidt brandvæsnet skal have mulighed for,
at kunne offentliggøre resultater af brandsyn og sanktioner i
forsamlingslokaler.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om, at offentliggørelse af resultater af brandsyn og
sanktioner i forsamlingslokaler, alene kan finde sted i enkelt tilfælde
og kun efter særlig aftale med formanden eller næstformanden for
kommissionen.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender indstillingen

BILAG:
Ingen
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9. Beslutning om mødedatoer og mødefrekvens i 2018

SAGSFREMSTILLING:
Forslag til mødedatoer og mødetidspunkter
4. juni kl. 15.00 til kl. 17.00
3. september kl. 15.00 til kl. 17.00
27. november kl. 17.00 til kl. 19.00
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender datoerne.
D. 27. november udvides med plads til juleafslutning

18

10. Eventuelt
Bjarne Hansen orienterede kort om nødkaldsproblematik på
øerne.
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Underskriftblad
Mødedeltagere tirsdag d. 20. marts 2018
Borgmester Lolland Kommune:

Holger Schou Rasmussen

Borgmester Guldborgsund Kommune:

John Brædder

Byrådsmedlem Lolland Kommune:

Henrik Høegh

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Ole Bronné Sørensen

Frivillig repræsentant Maribo:

Agnes Berg

Frivillig repræsentant Nykøbing F.:

Mikkel Ørsøe

Repræsentant for Politidirektøren:

Tom Rude
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