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1. Budgetforslag 2019
SAGSFREMSTILLING:
Lolland kommunes økonomiafdeling har udarbejdet budgetforslag for
2019 samt flerårigt budgetoverslag, for perioden 2019-2022.
Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af samordningsaftalens
§ 13 og § 15.
Budgetforslaget tager, som følge af ovenstående, udgangspunkt i
budget 2018, fremskrevet efter KL´s fremskrivningsprocenter.
Såfremt KL´s fremskrivningsprocenter for 2019 ændrer sig, vil
budgettet blive justeret i overensstemmelse hermed.
LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen
ØKONOMI:
Lolland-Falster Brandvæsens samlede kommunalt finansierede
økonomiske ramme for 2019.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til, om beredskabskommissionen kan godkende
det udarbejde budgetforslag, for 2019.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen, at denne godkender
budgetforslaget for 2019 og beslutter at evt. senere justeringer af
KL´s fremskrivningsprocenter indarbejdes i budgettet, hvorefter dette
fremsendes til ejerkommunerne.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender budgettet som indstillet.

BILAG:
Budgetforslag 2019.
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2. Revideret regnskab for 2017
SAGSFREMSTILLING:
Lolland Kommunes økonomiafdeling har udarbejdet regnskab for
regnskabsåret 2017.
Regnskabet udviser et overskud på ca. 406.000 kr.
Overskuddet indeholder et mindreforbrug på budgettet for
entreprisekontrakten på ca. 23.000 kr., der efter samordningsaftalen
skal tilbagebetales til ejerkommunerne.
Det reelle overskud for 2017 bliver herefter ca. 383.000 kr.
På baggrund af kommissionens beslutning under pkt. 7 på
kommissionsmøde d. 18. september 2017, traf
kommissionsformanden og næstformanden sammen med de to
kommunaldirektører, beslutning om fordeling af det hensatte beløb
fra flygtningeindsatsen i 2015. Lolland-Falster Brandvæsen har
således alene beholdt et beløb, på ca. 392.000 kr., svarende til
brandvæsnets faktiske omkostninger.
Den samlede overførelse fra 2017 til 2018 bliver herefter ca. 775.000
kr.
Overførelsen holder sig indenfor brandvæsnets ramme for
overførelser, jfr. samordningsaftalens § 16.
Det overførte beløb indgår i budgetteringen af den igangværende
etablering af øvelsesfaciliteter, på brandvæsnets adresse på Skibevej
2, 4930 Maribo.
Øvelsesfaciliteterne skal hovedsagligt benyttes til brandvæsnets
frivillige personale samt til ungdomsbrandvæsnet, herunder
brandkadetterne. Herudover vil faciliteterne kunne anvendes til
trænings- og øvelsesaktiviteter, for dækningsområdets deltids- og
fultidsansatte personale.
Regnskabet er blevet revideret i henhold til samordningsaftalens § 16
om sagkyndig revision.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om kommunernes styrelse
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ØKONOMI:
Overførelse af overskud på ca. 775.00 kr. fra regnskabsår 2017 til
budgetår 2018.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om beredskabskommissionen kan godkende
det reviderede regnskab for 2017.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne godkender det
reviderede regnskab.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen godkender det reviderede regnskab.

BILAG:
Revideret regnskab 2017
Revisionsberetning nr. 5, 2017
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3. Risikobaseret dimensionering efter 2019
SAGSFREMSTILLING:
Den risikobaserede dimensionering for Lolland-Falster Brandvæsen
efter 2019, danner bl.a. grundlag for de kommende forhandlinger på
brandvæsnets operative område.
Beredskabskommissionen har derfor, under pkt. 2 på
kommissionsmødet d. 29. november 2016, forhåndsgodkendt
brandvæsnets planforslag til den risikobaserede dimensionering efter
2019.
Planforslaget tager udgangspunkt i et uændret overordnet
serviceniveau.
Der pågår således et arbejdet med at beskrive det fremtidige
operative beredskab. Arbejdet indgår i de opstartede forhandlinger
om en fremtidig entreprise på området.
For at sikre at den nuværende kommission har overblik over de
tidligere beslutninger, herunder kendskab til grundlaget for de
kommende forhandlinger om brandvæsnets fremtidige operative
beredskab, fremlægges planforslaget til orientering for
kommissionen.
Af størrelsesmæssige grunde er det ikke muligt at medsende
planforslaget, hvorfor det vil blive udleveret særskilt på en USB-stik i
god tid inden mødet.
Vedhæftet denne dagsorden findes en pixi-udgave af planforslaget.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt vedr. tidligere beslutninger truffet
i beredskabskommissionen.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne tager orienteringen til
efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen ønsker at der på næste møde medtages et punkt om
bemanding og dimensionering af de små stationer, herunder
kampagner for rekruttering. Det skal sikres at beredskabet ikke
udhules i lokalområderne. Kommissionen tager ellers punktet til
efterretning.

BILAG:
Udskrift af pkt. 1, beredskabskommissionens møde d. 14. oktober
2016.
Udskrift af pkt. 2, beredskabskommissionens møde d. 29. november
2016.
Pixi-udgave af planforslag for risikobaseret dimensionering efter
2019.
Samlet planforslag for risikobaseret dimensionering efter 2019, tilgår
pga. filens størrelse kommissionsmedlemmerne på USB-stik.
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4. Status LFBV efter 2019 (udbud mv.)
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har, gennem indkøbsafdelingen i Lolland
Kommune, fået afklaret at der kan optages forhandlinger for det
kommende operative beredskab, med start 1. januar 2020.
Arbejdet sker på baggrund af beredskabskommissionens beslutning
under pkt. 3, på kommissionens møde i marts 2018
Direktøren vil på mødet kort orientere om status på det pågående
arbejde og den forventede tidsplan.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Udbudsloven
ØKONOMI:
Det forventes at arbejdet kan gennemføres uden væsentlige
omkostninger.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en status orientering.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen at denne tager orienteringen til
efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen tager punktet til efterretning.

BILAG:
Ingen.
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5. Status Femern arbejdet
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen indgår i en tæt dialog med såvel de
Tyske myndigheder som Femern A/S, om at fastlægge og beskrive
det nødvendige indsatskoncept for ulykker på den fremtidige Femern
forbindelse.
Konceptet skal fra Dansk side tage sit udgangspunkt i de
grundlæggende danske regler, for udarbejdelsen af risikobaseret
dimensionering. Hertil kommer vurdering og beskrivelse af de
specielle faktorer, der kommer til udtryk som følge af de særlige
forhold der gør sig gældende i en tunnel.
Som følge af traktaten mellem Danmark og Tyskland om anlæggelsen
af forbindelsen, samt den danske anlægslov, har de danske og tyske
myndigheder det overordnede ansvar, for at varetage beredskabet i
forbindelse med ulykker på forbindelsen. Myndighederne har ligeledes
et ansvar for at de danske og tyske myndigheder kan operere
sammen og agere udenfor territorialgrænsen.
Brandvæsnet søger gennem arbejdet at sikre, at følgende
hovedområder er afdækket, vurderet og beskrevet:
 Gennemførelse af risikobaseret vurdering af det nødvendige
beredskab.
 Vurdering af særlige indsatsmæssige udfordringer i tunnelen.
 Iagttagelse af arbejdsmiljømæssige krav for arbejde på
skadesteder.
 Brugen af særligt materiel og særlige indsatsprocedure.
 Vurdering af nødvendig uddannelse, træning og øvelser,
herunder de nødvendige faciliteter.
 Samarbejde på tværs af landegrænsen, herunder dansk/tysk
kommunikation og praktisk samarbejde på et skadested.
Det samlede arbejde for Lolland-Falster Brandvæsen kompliceres af
manglende sammenlignelige danske/internationale konstruktioner,
herunder manglende sammenlignelige beredskabsanalyser og
beredskabskonstruktioner. Særligt giver det landeoverskridende
samarbejde udfordringer på sprog, strukturer og uddannelse.
Direktøren vil på mødet nærmere gennemgå status på de enkelte
områder.
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LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Anlægsloven for Femernforbindelsen.
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 punktet til efterretning.
Kommissionen indskærper at beslutninger, der kan have indflydelse
på den samlede dimensionering af det kommunale beredskab eller
økonomiske konsekvenser for Lolland-Falster Brandvæsen, skal
foretages af beredskabskommissionen.

BILAG:
Ingen
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6. Status Brandkadetter
SAGSFREMSTILLING:
Beredskabskommissionen besluttede under pkt. 4, på sit møde d. 29.
november 2016, at etablere et ungdomsbrandkorps ved LollandFalster Brandvæsen.
Kommissionen besluttede endvidere, at ungdomsbrandkorpset skulle
understøtte de to kommuners arbejde, med udsatte unge.
Ungdomsbrandkorpset består af 12 brandkadetter pr. hold, i alderen
13 til 16 år. Holdene kommer skiftevis fra Lolland og Guldborgsund
Kommuner.
De første 2 hold bliver finansieret via centrale fondsmidler. Herefter
skal der lokalt findes en fremtidige finansiering, såfremt projektet
skal fortsætte.
Første hold brandkadetter har færdiggjort deres uddannelsesforløb og
ud af de 11, der gennemførte forløbet, er 11 fortsat i brandvæsnets
ungdomsbrandkorps. Andet hold har lige afsluttet deres
grunduddannelse og har dimission onsdag d. 27. juni, hvorefter de
interesserede ligeledes kan overgår til ungdomsbrandkorpset.
Projektet har indtil videre, på alle måder, været en succes og bliver
næsten udelukkende båret igennem af frivillig arbejdskraft. Således
er alle timer brugt til tilrettelægning, forberedelse, undervisning og
forplejning, frivilligtimer og sammenlagt er det blevet til mere end
2500 frivilligtimer siden projektets start.
Se endvidere udtalelser fra Guldborgsund, Lolland og Falck LollandFalster, der er vedlagt som bilag.
Lolland-Falster Brandvæsen har fået tilsagn om midler til
gennemførelse af endnu et hold fra Lolland Kommune, som vil
gennemføre uddannelsen i løbet af efteråret 2018.
Såfremt projektet skal fortsætte i 2019 og fremefter skal der findes
den nødvendige finasiering, der efter vurdering af de 2 første hold, er
budgetteret til 1 mill. kr. årligt (niveau 2018) fordelt på følgende
poster:
Projektleder og administration 450.000 kr./år
Omkostninger pr. brandkadethold inklusive indkøb af det nødvendige
personlige udstyr, forplejning, eksterne aktiviteter mv. 175.000
kr./hold = 350.000 kr./år
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Fastholdelse af færdiguddannede brandkadetter 200.000 kr./år
Hertil kommer brandvæsnets udgifter til lokaleleje, strøm, kørsel,
materiel mv. som afholdes af Lolland-Falster Brandvæsen.
Lolland-Falster Brandvæsen har ikke budgetmæssigt råderum til at
løfte den økonomiske opgave, hvorfor midlerne skal tilføres
brandvæsnet, enten som en øremærket bevilling eller som en ligelig
betaling fra de to kommuner.
Alternativt stopper projektet med afslutningen af efterårsholdet 2018.
LOVGRUNDLAG:
ØKONOMI:
1 mill. kr./år (niveau 2018) fra 2019 og fremefter.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til den fremtidige finasiering af projektet eller
om projektet skal afsluttes, når efterårsholdet har haft dimension.
INDSTILLING:
Direktøren indstiller til kommissionen, at denne træffer beslutning om
den fremtidige finansiering af brandkadetterne eller om projektet skal
afsluttes, når efterårsholdet har haft dimission.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen vurderer projektet positivt.
Direktøren udarbejder indstilling til hver af de to kommuner.
Indstillingen skal kunne danne grundlag for de to kommuners videre
behandling af sagen.
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BILAG:
Brandkadetter i Lolland Kommune
Brandkadetter i Guldborgsund kommune
Udtalelse fra det lokale Falck om brandkadetterne
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7. Klimaudfordring.
SAGSFREMSTILLING:
Lolland og Guldborgsund Kommuner bliver i stadig stigende grad
ramt af oversvømmelser. Oversvømmelserne kan enten være forhøjet
vandstand langs kysterne, ekstreme nedbørsmængder eller store
smeltevandsmængder, der ikke kan synke grundet frost i den
underliggende jord.
Oversvømmelser forekommer meget sjældent uvarslet og rammer
næsten altid områder, der tidligere har haft en tilsvarende udfordring.
Selvom det som udgangspunkt er den enkelte grundejer, der selv er
ansvarlig for at sikre sig mod konsekvenserne af en oversvømmelse
og i særdeleshed i varslede situationer, modtager Lolland-Falster
Brandvæsen ofte henvendelser, når situationerne opstår.
Idet et beredskab mod de varslede oversvømmelser ikke indgår som
en naturlig del af brandvæsnets opgaveportefølje, er det ikke skrevet
ind i den gældende risikobaserede dimensionering, for Lolland-Falster
Brandvæsen.
Grundet topografien på såvel Lolland-Falster´s kyststrækninger som
på Lolland-Falster generelt, hvor mange steder eller store
strækninger kan blive ramt af forhøjet vandstand eller store
mængder overfladevand, vil det være forbundet med store
investeringer, at skulle opbygge et dækkende kommunalt beredskab.
Hertil kommer driftsudgifter i forbindelse med en evt. brug og
efterfølgende reetablering af beredskabet.
Lolland-Falster Brandvæsen har pt. kun et mindre antal pumper med
en forholdsvis lille kapacitet, der alene anvendes at give en vis støtte
til andre myndigheder ved enkeltstående opgaver.
For at tilvejebringe et grundlag for en løbende politisk vurdering af
problemstillingen, set fra brandvæsnets side, har Lolland-Falster
Brandvæsen påbegyndt en analyse af de seneste hændelser.
Viceberedskabsdirektøren vil på mødet kort gennemgå de
økonomiske udfordringer, der vil være forbundet med at etablere et
kommunalt beredskab på området.
LOVGRUNDLAG:
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 punktet til
efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Kommissionen tager punktet til efterretning.

BILAG:
Ingen
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8. Gensidig information
SAGSFREMSTILLING:
Direktøren orienterede kort om en række mindre emner og historier
fra dagligdagen.
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9. Eventuelt
Intet

Underskriftblad
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Mødedeltagere mandag d. 4. juni 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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