Referat

Beredskabskommissionen
Ordinært møde - afholdes i Hvims

Dato

26. maj 2009

Tid

16:30

Sted

Hvims

NB.

Mødet holdes på Nordjysk Brand- og Redningsskole (Hvims) kl. 16.30

Fraværende

Hans Rex Christensen, Steen Jørgensen

Stedfortræder
Medlemmer

Erik Sørensen (Socialdemokratiet) Formand
Hans Rex Christensen (Venstre)
Jørn Erik Larsen (Socialdemokratiet)
Steen Jørgensen (Kommunelisten)
Tommy Rise (Falck observatør)
Tom Munk (Brandvæsen)
John Henriksen (Politi)
Anita Christensen (Frivillige)
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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

2
2

46529/09
46524/09

Åben
Åben

Budgetvejledning 2010
Investeringsoversigt med bemærkninger af 12/1 2009
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1. Nordjysk Brand- og Redningsskole - HVIMS
Sagsfremstilling
Nybyggeri i Hvims.

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl. komp:

Byggeriet nærmer sig sin afslutning. Mødet vil blive indledt med fremvisning af det
nye byggeri.
Orientering om Åbent Hus arragementet den 20. juni, vil blive givet ved
rundvisningen.
Forslag til indvielse af nybyggeriet:



14. august
21. august

Indstilling
at orienteringen om byggeri og Åbent Hus arrangement tages til efterretning
at datoen for indvielse af nybyggeriet fastlægges

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Indstillingen tiltrådt
indvielsen foretages den 21. august 2009
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2. Budget 2010 - 2013

Åben sag

Sagsfremstilling
Centralforvaltningen har udsendt "budgetvejledning 2010".
Af tidsplanen fremgår at forvaltningen skal aflevere det administrativt udarbejdede

Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

forslag senest den 15. juni.
Beredskabets budgetforslag behandles således:







Med-Møde
14. maj
Beredskabskommissionen
26. maj
Afleveres til centralforvaltningen
15. juni
Byrådets budgetmøde
24. juni
Beredskabskommissionen
10. august
MED-Møde
20. august

Byrådet godkendte i 2007 den risikobaserede dimensionering. I den forbindelse
blev der udarbejdet en investeringsramme for beredskabet.
I 2009 er der i samarbejde med Falck gennemført en revision af investeringsplanen,
ligesom der er foretaget en vurdering af materielinvesteringerne sammenholdt med
det mest optimale beredskab.
Der er således udarbejdet revideret plan med tilhørende bemærkninger. Planens
realisering vil betyde, at beredskabet forbedres idet der kommer "mere vand på
hjul"
Beredskabets budgetoplæg er opgjort således:
Drift:
Den nuværende driftsbevilling (rammen) minus de gennemførte reduktioner fra 2%
og 10% puljen + 93.000 kr som fremgår af det reviderede skema fra den
risikobaserede dimensionering + 400.000 kr til drift af SINE (driftsbevilling til SINE
godkendt i forbindelse med 2009 budgettet) + den normale prisfremskrivning.
Opmærksomheden henledes på at de nævnte 93.000 kr er opgivet i prisniveau
2007. Prisen skal derfor omregnes til 2010 niveau.
Herudover vil Brandskolens budget blive underkastet en nøje granskning for at se,
om der er dækning for tidligere års budget – balance mellem udgifter og indtægter –
det beregnede nettooverskud. En justering vil blive gennemført, hvis analysen
måtte vise at det er nødvendigt.
Anlæg 2010:
Nye porte på sydsiden af bygningerne
(lovkrav – medtaget i APV)
Bygningsvedligeholdelse på brandstationen:
Udarbejdelse af tilstands – og handlerapport

200.000 kr

100.000 kr.

.
Udskiftning af
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vinduer / døre

100.000 kr

Anlæg 2011:
Bygningsvedligeholdelse

1.000.000 kr.

MED-udvalget besluttede på sit møde den 14. maj 2009:
Oplægget tages til efterretning
Indstilling




at budgetoplægget drøftes
at budgetoplægget med evt. bemærkninger tages til efterretning
at den udarbejdede investeringsoversigt af 12/1 2009 med bemærkninger
godkendes som beredskabets grundlag for budgetudarbejdelsen.

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Indstillingen tiltrådt
Rammen for udmelding af driftsbudgettet følges. Denne foreligger p.t. ikke.
Med hensyn til anlægsønsker fremsendes disse til Teknisk Service til indarbejdelse
i puljen for renovering af kommunale bygninger.

Bilag
Budgetvejledning 2010 (dok.nr.46529/09)
Investeringsoversigt med bemærkninger af 12/1 2009 (dok.nr.46524/09)
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3. Skimmelsvampe i Beredskabets tjenesteboliger
Sagsfremstilling
I 2008 blev der konstateret skimmelsvampe i tjenesteboligerne ved beredskabet på
H.C. Ørstedsvej, Frederikshavn. I samarbejde med Teknisk Forvaltning, Teknisk

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl. komp:

Service blev der udført en undersøgelse, hvor Teknologisk Institut udarbejdede en
rapport over omfanget på angrebet. Instituttet konkluderede, at der flere steder var
store mængder af skimmelsvampespore. Problemet er hovedsageligt et problem
på 1. sal, hvor soveværelse, værelser og badeværelse er placeret.
Problemet blev søgt afhjulpet ved en rengøring samt diverse forbedringer af
husene. Det må dog konstateres, at skimmelsvampene allerede i februar 2009 på
ny er fremkommet i et betydeligt omfang. Der er med beboerne lavet en midlertidig
aftale om en hyppig fjernelse af svampene ved en speciel rengøring, men
situationen er uholdbar.
I henhold til den af Velfærdsministeriet og Erhvervs – og Byggestyrelsen
udarbejdede ”Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt
og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum”, har kommunalbestyrelsen i medfør af
forskellige lovbestemmelser pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som
benyttes til beboelse og ophold, hvilket indebære, at kommunalbestyrelsen skal
reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er
angrebet af skimmelsvamp.

Teknisk Service oplyser, at såfremt man renoverer bygningerne med nye tage,
vinduer og døre kan der opnås et bedre klima, samt en energioptimering således at
man i fremtiden også vil kunne overholde Bygningsreglementet 2008.
Overslagsprisen er beregnet til 1,7 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 1,7 mio. kr. ekskl. moms kan fuldt ud lånefinansieres. Beredskabet
afdrager lånet med 135.000 kr. årligt over 25 år svarende til lånets løbetid.
I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 8 og 11 kan der opnås låneadgang
til renovering af udlejningsejendommen (nr. 8 vedr. udgifter til energibesparende
foranstaltninger og nr. 11 vedr. udgifter til kommunale beboelsesejendomme).
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:


der optages lån på kr. 1,7 mio. kr. Beredskabet afdrager med 135.000 kr.
årligt i 25 år svarende til lånets løbetid



der gives anlægsbevilling på kr. 1,7 mio. kr.



rådighedsbeløbet frigives
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Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13/5 2009:
Anbefales

MED-Udvalget besluttede på mødet den 14/5 2009:
Økonomiudvalget har den 13. maj vedtaget at anbefale renoveringen til Byrådets
godkendelse.
Der indkaldes hurtigst muligt til et planlægningsmøde mellem:


Teknisk Service



Husrepræsentanter



Stationsledelsen

På mødet udarbejdes handlingsplan, herunder fastlægges orienteringsmøde for
beboerne.
Indstilling fra Beredskabskommissionen den 26-05-2009
At sagen tages til efterretning
Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning
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4. Forlængelse af kontrakt med Falcks Redningskorps vedr.
brandslukning i det geografiske område der udgør den gamle
Sæby Kommune

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl. komp:

Sagsfremstilling
Ved Kommunesammenlægningen havde tidligere Skagen og Sæby Kommuner
indgået en kontrakt om brandslukning i kommunerne. Skagens kontrakt løber frem
til udgangen af januar 2011, mens Sæby Kommunes kontrakt ophører med
udgangen af 2010.
I forbindelse med den af byrådet godkendte risikobaserede dimensionering af
redningsberedskabet er der forudsat forskellige materielændringer herunder også
af Falcks materiel.
Efter aftale med Falck er der udarbejdet en samlet kontrakt, der således erstatter
de to oprindelige kontrakter. I den forbindelse forudsættes at den samlede kontrakt
udløber med udgangen af 2011.
Kontrakten er justeret på nogle punkter herunder i forhold til planen for den
risikobaserede dimensionering. Der er lavet en aftale, som forbedrer kommunens
økonomi i forbindelse med, at kommunen forpligtiger sig til at stille uddannet
mandskab til rådighed ved ansættelse af nye brandmænd hos Falck – en aftale der
allerede var gældende i den gamle Skagen kontrakt. Endelig forudsættes det i
lighed ligeledes med den gamle Skagen kontrakt, at betalingen foregår forud.
Det er beredskabschefens vurdering, at det samlede beredskab vil blive styrket,
idet der blandt andet vil komme mere vand på hjul til slukningsarbejdet.
Ændringen – forlængelsen af kontrakten for Sæby området medfører ingen
ændring på driftsbudgettet.
Indstilling
Teknisk Direktør indstiller, at den udarbejdede kontraktændring godkendes.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13/5 2009:
Godkendt.

Indstilling fra Beredskabskommissionen den 26-05-2009
At sagen tages til efterretning
Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning
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5. Brandslukning til søs
Sagsfremstilling
Beredskabsstyrelsen har igen sendt ”Brandslukning til søs” øst og vest for
Storebælt i udbud efter den sidste annullerede licitation. Fristen for afgivelse af bud

Åben sag
Sagsnr: 09/30
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

er fastsat til den 7. maj 2009. I forbindelse med det nye udbud er der stillet
skærpede krav til uddannelse blandt m.h.t. helikopter transport, radiobetjening m.v.
I lighed med sidste gang er der etableret en rundspørge blandt brandmændene for
at sikre, at et tilstrækkeligt antal er interesseret i at medvirke til opgavens løsning.
Der vil på mødet blive givet en statusredegørelse.

Indstilling


At redegørelsen tages til efterretning

Beslutning - MED-udvalg den 14. maj 2009
Indstillingen tiltrådt
Indstilling fra Beredskabskommissionen den 26-05-2009
At redegørelsen tages til efterretning
Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning
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6. Brandslukning på Hirsholmene
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune varetager brandslukningen på Hirtsholmene.
Frederikshavn Kommune har kontrakt med Falck om transport til Hirtsholmene i

Åben sag
Sagsnr: 09/30
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

tilfælde af brand samt redning i havne, søer, vandløb m.v.
Falck har på grund af besvær med bemanding af båden ønsket at komme ud af
aftalen.
Farvandsvæsenet har tilkendegivet, at de via redningsvæsenet i Sæby, Læsø og
Hirtshals påtager sig det fulde ansvar for redning til søs d.v.s. i Kattegat og
Nordsøen.
Frederikshavn Kommune har indgået aftale med Svitser om transport til
Hirtsholmene. Som udgangspunkt anvendes dog redningsfartøjet fra Sæby idet
dette anses for det hurtigste.
Der arbejdes med indkøb af en mindre gummibåd samt overlevelsesdragter til
søredning og når dette er på plads annulleres kontrakten med Falck.

Indstilling


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning - MED-udvalg den 14. maj 2009
Indstillingen tiltrådt

Indstilling fra Beredskabskommissionen den 26-05-2009
At orienteringen tages til efterretning
Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning
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7. Organisationsændring
Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet et orientering om organisationsændring.

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning
Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning
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8. Brandmands Olympiade i Tjekiet
Sagsfremstilling
Beredskabet har igen i år kvalificeret sig til at deltage i brandmands Olympiaden.
Olympiaden foregår i Tjekkiet i Ostrava i uge 30.

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

Indstilling
Til orientering

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Rex Christensen

Jørn Erik Larsen

Steen Jørgensen

Tommy Rise

John Henriksen

Anita Christensen

Tom Munk
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