Referat af Beredskabskommissionens møde
Tirsdag d. 13. juni kl. 15.00
Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Afbud: Holger Schou Rasmussen, Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen,
Steffen Bigum.
Repræsentant fra politiet Steen Nørskov, deltog ikke i behandlingen
af punkt 9, som følge af inhabilitet.
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1.

Regnskab 2016

SAGSFREMSTILLING:
Lolland Kommunes økonomiafdeling har udarbejdet regnskab for
regnskabsåret 2016.
Regnskabet udviser et merforbrug på ca. 70.000 kr.
Regnskabsteksten indeholder en række ændringer af tidligere års
beskrivelser. Særligt er afsnittet vedr. brandvæsnets hovedaktiviteter
tilrettet de nye opgavesæt, der er overført til brandvæsnet på
fyrværkeriområdet og området vedr. beskyttelse af havmiljøet.
Ligeledes er afsnittet vedr. grunde og bygninger tilrettet de
oprindelige aftaler mellem de to kommuner samt de faktiske forhold.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
Lov om kommunernes styrelse
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til, om det fremlagte regnskab kan godkendes.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
godkender det udarbejdede regnskab for Lolland-Falster Brandvæsen
for 2016.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen godkender regnskabet.

BILAG:
Regnskab 2016
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2.

Budgetforslag for 2018-2021

SAGSFREMSTILLING:
Lolland kommunes økonomiafdeling har udarbejdet budgetforslag for
perioden 2018-2021.
Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af
beredskabskommissionens beslutning under pkt. 3 på kommissionens
møde d. 13. marts 2017.
Budgetforslaget tager, som følge af ovenstående beslutning,
udgangspunkt i budget 2017 fremskrevet efter KL´s
fremskrivningsprocenter.
LOVGRUNDLAG:
Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen
ØKONOMI:
Budget 2018
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om det udarbejdede budgetforslag for 2018,
kan godkendes.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
godkender budgetforslaget for 2018.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen godkender budgettet.

BILAG:
Budgetforslag 2018 - 2021
K.L.s fremskrivningsprocenter
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3.

Udbudsproces

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen og indkøbsafdelingen i Lolland Kommune
er pt. ved at afklare mulighederne for brandvæsnets kommende
udbudsproces i 2018.
Det forventes, at udbuddet kan gennemføres efter det såkaldte ”light
regime”, der medfører, at brandvæsnet kan gennemføre
forhandlinger om pris og leverancer med leverandøren undervejs i
processen.
LOVGRUNDLAG:
Udbudsloven, særligt afsnit III kapitel 16.
ØKONOMI:
Der må forventes at skulle bruges et beløb på udarbejdelsen af
udbudsmateriale, med detaljerede kravspecifikationer.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
tager punktet til efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager punktet til efterretning.

BILAG:
Ingen
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4.

Status beredskabsarbejdet på Femern.

SAGSFREMSTILLING:
Femern A/S skal, i henhold til anlægslovens § 37 stk. 2, udarbejde et
sikkerhedskoncept for tunnelforbindelsen.
Sikkerhedskonceptet skal udarbejdes sammen med de Danske og
Tyske kompetente myndigheder på beredskabsområdet.
Arbejdet med sikkerhedskonceptet har pågået de sidste ca. 7 år og
har bygget på gensidig forståelse af de beredskabsfaglige
problemstillinger og håndteringen af disse.
Konceptet skal således både beskrive det nødvendige antal
indsatspersonaler såvel som uddannelsesniveau, øvelsesfaciliteter,
køretøjer og materiel.
I forbindelse med brandvæsnets deltagelse i ovenstående arbejde,
har brandvæsnets repræsentation, gennem det sidste lidt mere end
½ - 1 år fra Femern A/S, oplevet et stadigt større juridisk fokus på de
evt. økonomiske konsekvenser som følge af arbejdet med
sikkerhedskonceptet.
Femern A/S fik således advokatfirmaet Poul Schmith
(kammeradvokaten) til at udarbejde et notat om
sikkerhedskonceptet, herunder ansvaret for den økonomiske fordeling
af udgifterne mellem Femern og de offentlige myndigheder.
Som udgangspunkt har det kommunale beredskab ansvaret for at
der, jf. den politiske vedtagne risikobaserede dimensionering, er et
dækkende dagligt beredskab til rådighed.
Anlægsloven fastsætter i § 37 stk. 4, at transportministeren kan
træffe beslutning om, at Femern A/S skal afholde omkostninger som
er nødvendige for, at de kompetente myndigheder kan varetage de
ekstra beredskabsopgaver, der opstår som følge af den faste
forbindelse.
Det må forventes, at udgifterne til etablering af øvelsesfaciliteter og
uddannelse kan beløbe sig til et 3-cifret millionbeløb og at de løbende
driftsudgifter af det forøgede stående beredskab kan beløbe sig til et
2-cifret millionbeløb.
Det er vigtigt for det beredskabsfaglige arbejde med udarbejdelsen af
sikkerhedskonceptet, at de økonomiske faktorer ikke indgår som et
parameter i fastlæggelsen af sikkerhedskonceptet.
9

Beredskabsdirektøren ønsker at sikre beredskabets politiske ledelse
og dermed de to ejerkommuners politiske ledelse det bedst mulige
grundlag for en vurdering af, om der allerede nu bør optages dialog
med transportministeren om udmøntningen af anlægslovens § 37 stk.
4.

LOVGRUNDLAG:
Femern Bælt anlægslov.
Beredskabsloven
ØKONOMI:
De økonomiske udfordringer vil være afhængige af
transportministerens beslutning, i henhold til anlægslovens § 37 stk.
4.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, hvorvidt der skal
iværksættes en politisk afklaring af udstrækningen af anlægslovens §
37 stk. 4.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
træffer beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes en politisk
afklaring af udstrækningen af anlægslovens § 37 stk. 4.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Formanden tager initiativ til et møde med ministeren. Deltagere:
Formand, Næstformand, Direktør Bjarne Hansen Lolland,
Beredskabsdirektør Peter Søe.

BILAG:
Femern juridisk notat.
Uddrag af Femern-lovforslag
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5.

Femern øvelses- og uddannelsesfaciliteter

SAGSFREMSTILLING:
I henhold til anlægsloven for Femern forbindelsen § 37 stk. 2 skal
Femern A/S udarbejde et sikkerhedskoncept for etablering og drift af
den faste forbindelse.
De Danske og Tyske beredskabsmyndigheder deltager i dette arbejde
med faglig viden om de nationale beredskaber samt beskrivelse af de
risikobilleder, der vurderes at kunne opstå i forbindelse med den
faste forbindelse.
Ovenstående arbejde har afstedkommet, at der er blevet fastlagt 9
dimensionsgivende scenarier, som skal kunne håndteres af det
samlede beredskab omkring Femern forbindelsen.
Indsatspersonale fra såvel brandvæsnet, politiet og
ambulancetjenesten, fra både Dansk og Tysk side, vil have et
væsentlig behov for at blive uddannet i og efterfølgende kunne træne
i indsats på den faste forbindelse.
Det er som følge heraf muligt, at der skal etableres øvelses- og
uddannelsesfaciliteter for indsatspersonalet. Såfremt det besluttes at
etablere et område med øvelses- og uddannelsesfaciliteter, vil der
med stor sandsynlighed være tale om et område til brug for såvel de
Danske som de Tyske beredskabsmyndigheder.
Det bør vurderes fra politisk side, om der politisk bør arbejdes
målrettet mod at et evt. område med øvelses- og
uddannelsesfaciliteter, placeres i lokalområdet omkring Femerns
Danske landanlæg
LOVGRUNDLAG:
Femern anlægslov § 37 stk. 2
ØKONOMI:
Ingen
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PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tages stilling til den politiske holdning
vedr. placering af et evt. område, med uddannelses- og
øvelsesfaciliteter. Herunder det evt. politiske arbejde i sammenhæng
med placeringen.

INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen at denne
tager stilling til den politiske holdning vedr. placering af et evt.
område, med uddannelses- og øvelsesfaciliteter. Herunder det evt.
politiske arbejde i sammenhæng med placeringen.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Punktet tages med under punkt 4.

BILAG:
Rapportering fra arbejdsgruppe øvelsestunnel
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6.

Forebyggelsesmesse

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen havde planlagt at gennemføre en
forebyggelsesmesse lørdag d. 17. juni i Maribohallerne.
Formålet med forebyggelsesmessen var et forsøg på at samle de
forskellige interessenter, der findes på det forebyggende område, til
en samlet udstilling om generel forebyggelse hos borgerne.
Desværre har det vist sig at det ikke var muligt at skaffe udstillere
nok til at gennemføre messen.
Lolland-Falster Brandvæsen har derfor valgt at aflyse messen, men
har beholdt projektet og vil løbende vurdere muligheden for at
gennemføre den på et senere tidspunkt.
Brandvæsnets forebyggende afdeling arbejder dog stadig på de
mindre lokale INFO dage, hvor brandvæsnets kontorvogn vil blive
brugt.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
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:
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Ingen
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7.

Status Brandkadetter

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsens projekt med brandkadetter er ved at
tage form.
D. 4. maj blev der afholdt et tværkommunalt INFO-møde for chefer
og ledere i de to kommuner. Ved mødet deltog også de to
borgmestre.
Der er efterfølgende blevet nedsat en netværksgruppe bestående af 2
SSP konsulenter fra hver kommune samt projektlederen fra LollandFalster Brandvæsen.
Netværksgruppen har valgt at pege på Lolland Kommune som
opstarts kommune for det første hold brandkadetter.
Nærmere om status og begrundelsen for valget af opstartskommune
kan læse i de to vedlagte bilag.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Opstartsøkonomien for 2017 er skaffet gennem fondsmidler.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om beredskabskommissionen kan godkende
Lolland Kommune som opstarts kommune for projektet.
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INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
beslutter at Lolland Kommune bliver opstartskommune for projektet.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen godkender at Lolland Kommune bliver
opstartskommune.

BILAG:
Status på projekt brandkadetter
Bilag opstart brandkadetter
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8.

Status samarbejde med Femern Brandvæsen

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har fremsendt forslag til Femern
Brandvæsen for endelig aftale om samarbejdet.
Brandvæsnet afventer pt. svar fra Femern Brandvæsen, om det
fremsendte forslag kan godkendes.
Såfremt det fremsendte forslag kan godkendes, fastlægges en
underskrivelsesdato, hvor alle tre borgmestre (Femern, Lolland og
Guldborgsund) kan deltage. Det forventes, at underskrivelsen af
aftalen skal foretages i Burg.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om et orienteringspunkt.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
tager orienteringen til efterretning.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Aftale om samarbejde mellem Femern Brandvæsen og Lolland-Falster
Brandvæsen.
Abkommen über die Zusammenarbeit
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9.

Flygtningeindsatsen 2015

SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen og Lolland Kommune har fortsat ikke fået
en endelig afklaring på placering af omkostningerne i forbindelse med
den såkaldte flygtningeindsats i 2015.
Lolland Kommune har fremsendt krav om refusion for udgifter til
følgende:




Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi
Rigspolitiets Nationale Operative Stab
Integrationsminister Inger Støjberg

Kravet er blevet tilbagevist af alle tre parter med begrundelse i at
opgaven er udført i henhold til beredskabslovens bestemmelser om
den kommunale forpligtigelse til indkvartering.
Det er imidlertid ikke Beredskabsdirektørens opfattelse, at der findes
den nødvendige hjemmel i beredskabsloven til at pålægge hverken
det kommunale beredskab eller kommunen disse forpligtigelser.
Beredskabsdirektøren har i to omgange henvendt sig til
Beredskabsstyrelsen, som er ressort styrelse på lovgivning og
vejledning, uden at deres svar har ført til en nærmere belysning af
det rejste tvivlsspørgsmål.
Såfremt Lolland Kommune og Lolland-Falster Brandvæsen påtager sig
at betale omkostningerne, kan dette evt. betragtes som en accept af
politiets valgte procedure, hvilket igen kan have betydning i
fremtiden, såfremt den samme situation skulle opstå.
Der synes derfor ikke andre muligheder for inddrivelse af pengene
end en stævning af politiet.
Beredskabsdirektøren ønsker på denne baggrund
beredskabskommissionens indstilling til Lolland Kommune, hvorvidt
sagen skal forfølges yderligere ved en stævning af politiet.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
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ØKONOMI:
Ca. 1 million kr. i udeståender
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Beredskabskommissionen skal tage stilling til hvorvidt den, overfor
Lolland Kommune, vil anbefale en stævning af politiet.
INDSTILLING:
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen at denne
træffer beslutning om hvorvidt den, overfor Lolland Kommune, vil
anbefale en stævning af politiet.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Punktet udsættes til næste kommissionsmøde.

BILAG:
Sagsfremstilling af Direktør i Lolland Kommune
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10.

Eventuelt

22

Underskriftblad
Mødedeltagere den: 13. juni 2017
Borgmester Lolland Kommune:
Holger Schou Rasmussen

Byrådsmedlem Lolland Kommune:
Poul Erik Ibsen

Byrådsmedlem Lolland Kommune:
Jens Erik Kistrup

Frivillig repræsentant Maribo:
Agnes Berg

Borgmester Guldborgsund Kommune:
John Brædder

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune:
Niels Henriksen

Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune:
Peter Bring-Larsen

Frivillig repræsentant Nykøbing F.:
Steffen Bigum

Repræsentant for Politidirektøren:
Steen Nørskov
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