
 

 

 

Referat Beredskabskommissionen 

Ekstraordinært møde 28. januar 2010 

Dato 28. januar 2010 

Tid 16:00 

Sted Brandstationen 

NB. i stedet for Anita Christensen mødte Heidi Myrtue 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand 

Erik Vium (SF)  

Bruno Müller (Socialdemokratiet)  

Erik Kyed Trolle (Socialdemokratiet)  

John Henriksen (Politi)  

Marianne B.-Lange (brandmænd)  

Anita Christensen (Frivillige)  

Torben Christensen (Falck observatør 

)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 28. januar 2010 Side 2 af 8 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Budget 2010 og efterfølgende år.................................................................................................................. 4 

2. Ansættelse af beredskabschef ..................................................................................................................... 6 

3. Prisregulering af gebyr for udrykning til blinde alarmer ................................................................................ 7 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 8 



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 28. januar 2010 Side 3 af 8 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 6587/10 Åben strukturændringer/besparelser, beredskabet 

1 6593/10 Åben notat reduktion af beredskabets budget 2010 og efterfølgende 

år 

1 6595/10 Åben Pressemeddelelse af 28. okt. 2009 

1 7006/10 Åben notat vedr. tidsforløbet for budgetvedtagelsen af budget 2010 - 

2013, rammebesparelse i beredskabet 
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1. Budget 2010 og efterfølgende år 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Byrådets udmeldte ramme for budget 2010 blev beredskabet 

pålagt en rammebesparelse. 

Beredskabskommissionens budgetoplæg blev optaget på kommissionens møde 

den 10. august 2009. 

Det af kommissionen udarbejdede oplæg er efterfølgende godkendt af 

Økonomiudvalget og Byrådet med tilpasning af budgettallene. 

Beredskabsfagligt vedtog Økonomiudvalget og Byrådet de ændringer, 

kommissionen havde anbefalet, dog med en tilføjelse at: "Det undersøges hvorvidt 

brandberedskabet i Skagen-området, med den udmeldte besparelse, kan udføres 

fuldt betryggende" 

Ændringerne med tilhørende konsekvensvurdering fremgår af notat af 19. oktober 

2009, der var vedlagt Økonomiudvalgets sagsbehandling. Efter ønske fra 

kommissionen er notatet udarbejdet i samarbejde med brandchef Torben 

Christensen, Falck. 

Efter budgetvedtagelsen opstod der usikkerhed i Skagen om ændringens 

betydning for udrykningen i Skagensområdet. 

Borgmester Erik Sørensen udarbejdede derfor pressemeddelelse den 28. oktober 

2009 med overskriften "Fortsat fuldt betryggende beredskab i Skagen"  

Efter budgetvedtagelsen er planen sat i værk således: 

 De nuværende 4 indsatsledere i Skagen er opsagt pr. 1. maj 2010  

 Viceberedskabschef Tage Øhrberg fratræder sin stilling den 1. maj  

 De 4 indsatsledere i Sæby/Frederikshavn området overtager 
indsatsledervagten pr. 1. maj 2010 med en indsatsleder og en bagvagt.  

 Holdlederne i Skagen modtager alle inden 1. maj 2010 en supplerende 
uddannelse jfr. Beredskabsstyrelsens og K.L. aftale om "Teknisk ledelse 
på brandstedet" 

  

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at ovennævnte redegørelse tages til 
efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. januar 2010 

Borgmesteren undersøger, om der er sket proceduremæssige fejl ved 

behandlingen af den af økonomiudvalget udmeldte rammebesparelse, således om 

der forinden byrådsbehandlingen skulle være udarbejdet en revision af den 

"Risikobaserede dimensionering"  

Redegørelsen blev iøvrigt taget til efterretning. Hurtigst muligt efter ansættelsen af 

ny chef, igangsættes arbejdet med den "Risikobaserede dimensionering" 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/31 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Bilag 

strukturændringer/besparelser, beredskabet (dok.nr.6587/10) 

notat reduktion af beredskabets budget 2010 og efterfølgende år (dok.nr.6593/10) 

Pressemeddelelse af 28. okt. 2009 (dok.nr.6595/10) 

notat vedr. tidsforløbet for budgetvedtagelsen af budget 2010 - 2013, rammebesparelse i 

beredskabet (dok.nr.7006/10) 
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2. Ansættelse af beredskabschef 

 

Sagsfremstilling 

Stillingen har været opslået og der har været afholdt ansættelsessamtaler. 

Der vil på mødet blive redegjort for forløbet. 

 

Indstilling 

 at redegørelsen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. januar 2010 

Indstillingen tiltrådt 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/31 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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3. Prisregulering af gebyr for udrykning til blinde alarmer 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsstyrelsen har ved mail til samtlige kommunalbestyrelser oplyst, at der i 

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1556 af 7. dec. 2009 er indført hjemmel til 

regulering af grundbeløbet på 3500 kr. pr. udrykning (2009-niveau) 

Beredskabsstyrelsen kan en gang årligt foretage en regulering af prisen. 

 

Indstilling 

 At Frederikshavn Kommunes gebyr fremover reguleres svarende til 
Beredskabsstyrelsens udmelding om grundbeløbets størrelse jfr. 
bekendtgørelsen 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. januar 2010 

Indstillingen tiltrådt 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/31 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Lars Møller 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Anita Christensen 
   

 

      

Erik Vium 
   

      

John Henriksen 
   

      

Torben Christensen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Marianne B.-Lange 
   

 

 
 


