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1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen
SAGSFREMSTILLING:
For at sikre Beredskabskommissionen og dens formand, de
nødvendige rammer til at udføre den daglige virke, er der udarbejdet
vedlagte forslag til en forretningsorden for Beredskabskommissionen.
Forslaget sikrer således bl.a. formandens handlemuligheder i de
tilfælde, hvor der skal træffes beslutninger og hvor kommissionen
ikke er beslutningsdygtig eller i de sager, som ikke kan afvente
førstkommende kommissionsmøde.
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:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne
godkender, det vedlagte forslag til en forretningsorden.

3

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Tilrettes i forhold til styrelseslovens § om borgmesterens/formandens
beslutningskompetencer. Herefter kan den underskrives.

BILAG:
Forretningsorden for Beredskabskommissionen for Lolland-Falster
Brandvæsen.
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2. Udfordringer vedr. beredskabsdækning
SAGSFREMSTILLING:
Såvel Guldborgsund Kommune som Lolland Kommune, ændrer
løbende på serviceniveauet på den kommunale infrastruktur. Dette
medfører at der kan opstå situationer, hvor ændringerne kan have
direkte eller indirekte indvirkning, på brandvæsnets evne til at løse
de akutte indsatsopgaver.
Som
-

eksempler på dette kan nævnes:
omlægning af og reduktion i kommunernes snerydning
omlægning af og reduktion i kommunernes gadebelysning
omlægning af og reduktion i lokal færgefart til Ø-samfund

Omlægningerne og reduktionerne kan betyde at brandvæsnet, i visse
tilfælde, får en væsentlig længere responstid end det nuværende og
gældende serviceniveau for responstid, beskrevet og fastsat i
brandvæsnets plan for Risikobaseret Dimensionering af
Redningsberedskabet.
Lolland-Falster Brandvæsen søger til stadighed at udarbejde og indgå
aftaler med Entreprenørafdelingen i Guldborgsund Kommune samt
Park og Vej afdelingen i Lolland Kommune om ekstra assistance eks.
ved kraftigt snevejr.
Aftalerne er dog forbundet med visse økonomiske omkostninger, som
ikke er budgetlagte i brandvæsnets regi, hvilket gør at aftalerne
absolut ikke er fuldt dækkende.
Der ønskes en generel politisk drøftelse og stillingtagen til de direkte
og indirekte konsekvenser, af kommunernes ændringer i
serviceniveauet på den kommunale infrastruktur.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven. Plan for risikobaseret redningsberedskab for
Lolland-Falster Brandvæsen.
ØKONOMI:
Udgifter til etablering af særskilt sneberedskab for brandvæsnet.
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PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Afholdelse af ikke budgetlagte udgifter, kan have personalemæssige
konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til hvorvidt man politisk vil acceptere øgede
responstider for brandvæsnet, som følge af de løbende ændringer på
serviceniveauet på de kommunale infrastrukturer, eller om dette skal
betragtes som et arbejdsvilkår for brandvæsnet.
Såfremt Beredskabskommissionen beslutter at de ændrede
serviceniveauer er uacceptable for brandvæsnet, skal kommissionen
tage stilling til hvilken respons dette skal afføde.
Såfremt Beredskabskommissionen beslutter at der er tale om et
arbejdsvilkår for Lolland-Falster Brandvæsen, skal kommissionen tage
stilling til, om Lolland-Falster Brandvæsen for egne midler skal
forsøge at imødegå de ændrede vilkår, eller om disse skal
indarbejdes som vilkår i planen for risikobaseret dimensionering.
Såfremt Beredskabskommissionen beslutter at Lolland-Falster
Brandvæsen for egne midler, skal forsøge at imødegå de ændrede
serviceniveauer, skal kommissionen foretage anvisning af midlerne
på brandvæsnets budget.
INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at denne
tager en politisk drøftelse og stillingtagen til kommunernes løbende
ændringer og tilpasninger af de kommunale infrastrukturer og deres
evt. påvirkning af brandvæsnets responstid.
Beredskabschefen indstiller endvidere til Beredskabskommissionen, at
denne træffer beslutning i ovenstående indstillinger.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Aftaler med kommunernes Park og Vej / Entreprenørafdelinger skal
bygge på samme økonomiske grundlag.
Når aftalerne er på plads tages de op, sammen med økonomien, på
førstkommende møde.

BILAG:
Ingen
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3. Detailbeskrivelser af besparelser
SAGSFREMSTILLING:
Formanden for Beredskabskommissionen godkendte på
kommissionens vegne, jf. styrelseslovens § 31, en rammebesparelse
på det samlede budget for Lolland-Falster Brandvæsen på 1.000.000
kr. i 2016, i forhold til nettobudget 2015.
Besparelsen var dagsordenssat på kommissionens møde d. 24 august
2015, under pkt. 4.
Som følge af den besluttede nettobesparelse er der udarbejdet 3
forslag (se vedlagte lukkede bilag for nærmere beskrivelse), til
detailplacering af den besluttede besparelse.
Forslag 1 tager udgangspunkt i at besparelserne koncentreres om
den budgetdel, der er udlagt til drift af de kommunale opgaver i
Lolland-Falster Brandvæsen.
Denne fordeling medfører en forholdsmæssig stor ændring i
nettodriftsrammen til brug for løsning af brandvæsnets
myndighedsopgaver, samt arbejdet med det deltidsansatte og
frivillige beredskab. Løsningen vil medføre indskrænkninger i
serviceniveauet på disse områder. Forslaget kan derfor kræve
udarbejdelse og godkendelse af en ny plan for risikobaseret
dimensionering.
Forslag 2 tager udgangspunkt i at besparelserne fordeles mellem
den udliciterede del og den kommunale drift i et forhold, der ligger
meget tæt op af den procentvise fordeling i budgettet.
Denne fordeling medfører en reduktion i brandvæsnets robusthed
overfor større hændelser, men tilgodeser at det daglige overordnede
serviceniveau på alle områder opretholdes.
Det er en forudsætning for dette forslag, at de 2 kontrakter ensrettes
til laveste fællesnævner (i overensstemmelse med den gældende
risikobaserede dimensionering) og sammenlægges til en kontrakt,
med fælles udløbsdato ultimo 2019. Denne løsning kan gennemføres
ved at udarbejde et eller flere tillæg, til planen for risikobaseret
dimensionering.
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Forslag 3 tager udgangspunkt i at besparelserne koncentreres om
den budgetdel, der anvendes til det udliciterede område. Såfremt den
samlede besparelse placeres på det udliciterede område, vil det
medføre at der skal foretages en forholdsvis stor reduktion i
serviceniveauet på dette område. Forslaget kræver derfor
udarbejdelse og godkendelse af en ny plan for risikobaseret
dimensionering.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster
Brandvæsen.
ØKONOMI:
Udmøntning af rammebesparelse på nettobudgettet for LollandFalster Brandvæsen 2015 til 2016 på 1.000.000 kr.
Kommende udmøntning af rammebesparelse på nettobudgettet for
Lolland-Falster Brandvæsen 2016 til 2017 på 1.500.000 kr.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Alt efter den valgte løsning kan dette have personalemæssige
konsekvenser.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til hvilken løsningmodel
Beredskabskommissionen ønsker at benytte for detailudmøntningen,
af den vedtagne nettodriftsrammebesparelse på 1.000.000 kr. på
budget 2015 til budget 2016.
INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller at Beredskabskommissionen træffer
beslutning om løsningsmodel, for detailudmøntningen af
nettodriftsrammebesparelsen på 1.000.000 kr.
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabschefen genoptager forhandlingen med Falck. Når
forhandlingerne er afsluttet, kan formanden underskrive uden fornyet
kommissionsbehandling.

BILAG:
Forslag 1 til detailudmøntning af nettodriftsrammebesparelse, lukket bilag
Forslag 2 til detailudmøntning af nettodriftsrammebesparelse, lukket bilag
Forslag 3 til detailudmøntning af nettodriftsrammebesparelse, lukket bilag
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4. Status for Lolland-Falster Brandvæsen
SAGSFREMSTILLING:
Som information til Beredskabskommissionen er her samlet lidt år til
dato oplysninger på brandvæsnets aktiviteter.
Operativt virke:
Alarmer i alt:
Blinde:
Falske:
Reelle

827
223
51
553

Hovedopgaver
Brand:
Redning:
Miljø:
Andet:

535
58
87
150

Forebyggelse:
Der er gennemført 85% af alle brandsyn i Guldborgsund, der mangler
110 brandsynsobjekter.
Der er gennemført 95% af alle brandsyn i Lolland, der mangler 33
brandsynsobjekter.
Brandvæsnet har været inde over 101 byggesager tilsammen i begge
kommuner.
Der er blevet behandlet 153 ansøgninger om midlertidige
overnatninger.
Der har været 11 ansøgninger om større udendørs arrangementer.
Der har været 61 ansøgninger om arrangementer med over 150
personer.
Der er modtaget 26 ansøgninger/anmeldelser om oplag/brug af
fyrværkeri.
LOVGRUNDLAG:
Beredskabsloven
ØKONOMI:
Ingen
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PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en efterretningssag.
INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne
tager punktet til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Sagen tages til efterretning.

BILAG:
Ingen
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5. Overdragelse af behandlingsplads
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har ansøgt Trygfonden om midler til at
etablere en behandlingsplads. Behandlingspladsen skal bruges ved
større arrangementer og hændelser.
Trygfonden meddelte tidligere på året at ansøgningen var
imødekommet. Behandlingspladsen er henover foråret, sommeren og
efteråret blevet indkøbt og opbygget, så den nu er klar til
overdragelse.
Der indgik tidligere en behandlingsplads i det kommunale støttepunkt
i Nykøbing F., som dog forsvandt i forbindelse med støttepunkternes
nedlæggelse.
Behandlingspladsen bemandes af brandvæsnets sameritteruddannede
frivillige.
Der er planlagt overdragelse tirsdag d. 8. december kl. 17.00 til kl.
19.00, hvor kommissionens medlemmer er velkomne. Invitationen er
udsendt og vedlagt dagsordenen.
LOVGRUNDLAG:
Ingen
ØKONOMI:
Donation fra Trygfonden
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der er tale om en efterretningssag
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INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne
tager punktet til efterretning.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Sagen tages til efterretning.

BILAG:
Invitation til overdragelseskomsammen
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6. Indstilling til fortjenstegn
SAGSFREMSTILLING:
Lolland-Falster Brandvæsen har modtaget vedlagte indstilling til
Lolland-Falster Brandvæsens Fortjenstegn.
Indstillingen med tilhørende begrundelse er vedlagt som lukket bilag,
da denne betragtes som personalesag.
LOVGRUNDLAG:
Regelsæt for tildeling, brug og returnering af ”fortjensttegn for
Lolland-Falster Brandvæsen”
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om Beredskabskommissionen kan
imødekomme indstillingen.
INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne
træffer beslutning om indstillingen kan imødekommes.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen kan ikke imødekomme indstillingen.
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BILAG:
Indstilling LFBV fortjenstegn, lukket bilag.
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7. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum
SAGSFREMSTILLING:
ETN Arkitekter har på vegne af Sosuskolen, Vestensborg Allé 78,
4800 Nykøbing F. ansøgt Lolland-Falster Brandvæsen om tilladelse til
nedlæggelse af sikringsrum beliggende i kælderetagen.
Jf. ”Lov om beskyttelsesrum” § 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen,
i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der
opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring
for gennemførelse af en aktuel ombygning.
Lolland-Falster Brandvæsen vurderer, at de beskrevne ændringer af
bygningsmassen på Sosuskolen ikke opfylder lovens § 20 stk. 2, om
nedlæggelse af sikringsrum uden krav om etablering af
erstatningsrum.
Lolland – Falster Brandvæsen kan derfor ikke understøtte
ansøgningen om nedlæggelse af det eksisterende sikringsrum.
LOVGRUNDLAG:
Lov om beskyttelsesrum og byggeloven
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Der skal tages stilling til om Beredskabskommissionen kan fremsende
ansøgningen til Guldborgsund Byråd, med anbefaling om tilsagn til
nedlæggelse af sikringsrummet.
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INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen
fremsendes til Guldborgsund Byråd med følgende anbefaling:


Nedlæggelse af sikringsrum på Sosuskolen kan ikke i henhold til
fremsendte ansøgning med bilag anbefaledes. I det, det
ansøgte ikke opfylder § 20 stk. 2 i lov om beskyttelsesrum.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Beredskabskommissionen fremsender sagen til Guldborgsund Byråd
med anbefaling som indstillet.

BILAG:
Ansøgning vedr. sikringsrum Sosuskolen
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8. Forslag til mødedatoer i 16 og nytårsparole i 17.
SAGSFREMSTILLING:
Beredskabschefen stiller forslag om følgende mødedatoer i 2016.
Tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 16.00
Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 16.00
Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 16.00
Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00
Beredskabschefen indstiller til afholdelse af nytårsparole i 2017
Torsdag d. 5. januar 2017 kl. 18.00 eller
Torsdag d. 12. januar 2017 kl. 18.00
Nytårsparolen afholdes for alle faste, deltidsansatte, frivillige og
samarbejdspartnere.
LOVGRUNDLAG:
Ingen
ØKONOMI:
Ingen
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:
Ingen
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Om de forslåede mødedatoer kan anvendes.

19

INDSTILLING:
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne
træffer beslutning om min. 4 mødedatoer i 2016, samt dato for
brandvæsnets nytårsparole 2017.
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:
Nytårsparole 2016 d. 7/1
Nytårsparole 2017 d. 5/1
Øvrige datoer som foreslået

BILAG:
Ingen
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9. Eventuelt
DRØFTEDE SAGER:
Kort INFO fra Beredskabschefen om div. emner.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS VURDERING:
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U
nderskriftblad
Mødedeltagere den: 2. december 2015
Formand for Beredskabskommissionen
Borgmester Guldborgsund Kommune:
John Brædder

Deltog

Næstformand for Beredskabskommissionen
Borgmester Lolland Kommune:
Holger Schou Rasmussen
Deltog
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune:
Peter Bring-Larsen
Deltog
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune:
Niels Henriksen
Afbud
Byrådsmedlem Lolland Kommune:
Poul Erik Ibsen

Deltog

Byrådsmedlem Lolland Kommune:
Jens Erik Kistrup

Afbud

Frivillig repræsentant Maribo:
Agnes Berg

Deltog

Frivillig repræsentant Nykøbing F.:
Steffen Bigum

Deltog

Repræsentant for Politidirektøren:
Politiinspektør Steen Nørskov

Deltog
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