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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1
2

38873/10
38790/10

Åben
Åben

Brandsynspolitik
Instruks for holdledere i Skagen

3
4

38780/10
38810/10

Åben
Åben
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Skrivelse fra DKBL og FOA

5
6

38824/10
38829/10

Åben
Åben
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7
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Åben

Overenskomst Hjørring Kommune

10

38871/10

Åben

Redegørelse fra borgmesteren
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1.

Status på brandsyn - samt politik

Sagsfremstilling
Beredskabsafdeling har besluttet, med baggrund i erfaringer fra 2009 at fortsætte særlige

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

fokusområder frem til 2011. Herefter udarbejdes ny handlingsplan for fokusområder til
2013, på baggrund af indhentede erfaringer.
Vedlagte revideret Brandsynspolitik, vil fremover være gældende i hele kommunen og skal
samle sagsbehandlingen omkring formål og mål og derved sikre kvaliteten i hele
kommunen.
Der er i år 2010 i alt 479 lovpligtige brandsyn. I første kvartal er der afviklet 26 syn, hvilket
er under den målsætning der er beskrevet i Brandsynspolitik på 25 pct. Grunden er bl.a. at
der er sket omstrukturering i fordeling af brandsynssager.
De resterende 3 kvartaler i 2010, vil derfor have en målsætning på 30 pct. i forhold til
afsluttede brandsynssager.

Indstilling
-

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning

Bilag
Brandsynspolitik (dok.nr.38873/10)
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2.

Instruks vedrørende holdleder i Skagen

Sagsfremstilling
I forbindelse med overgangen fra to til et indsatslederområde, pr. 1. maj 2010, er der
udarbejdet en instruks i forhold til den tekniske ledelse at skadestedet i Skagen. ( vedlagt

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

som bilag)
Holdlederne i Skager er instrueret heri den 12. april 2010.
I forbindelse af gennemførelse af ny Risikobaseret Dimensionering bliver der indarbejdet
en harmonisering for hele kommunen.

Indstilling
Indstilling.
-

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning
Bilag
Instruks for holdledere i Skagen (dok.nr.38790/10)
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3.

Godkendelse af handlingsplan for Risikobaseret

Dimensionering
Sagsfremstilling
Bekendtgørelsen omkring den Risikobaserede Dimensionering, (herefter RBD) foreskriver

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

at kommunens RBD, skal revideres mindst en gang i hver byrådsperiode.
Ligeledes blev det på kommissionsmødet den. 28. januar 2010, besluttet at arbejdet med
revision af kommunens RBD, iværksættes hurtigst muligt efter ansættelse af ny chef.
Vedlagt som bilag, handlingsplan -/ arbejdsproces, for revision af kommunens RBD til
kommissionens godkendelse.

Indstilling
Indstilling.
-

Beredskabschefen indstiller, at kommissionen godkender vedlagte
handlingsplan.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Godkendt
Bilag
Handlingsplan RDB (dok.nr.38780/10)
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4.

Brev til DKBL/FOA - vedrørende nødbehandler

Sagsfremstilling
Det kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Landsklubben for Deltids Brandfolk
og FOA – Fag og Arbejde, har til folketinget, Danske Regioner og kommunerne rundsendt

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

en skrivelse hvori danske Brandfolk stiller sig til rådighed som nødbehandlere, som et
supplement til den præhospitale indsats.
En ordning med nødbehandlere i hele Frederikshavn kommune, som et supplement til
ambulancetjenesten, estimeres at ville betyde en omkostning på kr. 490.000,- , for
uddannelse og indkøb af materiel det første år, dertil kommer efterfølgende års
vedligeholdelsesuddannelser og uddannelse ved nye ansættelser, materiel mv.
Beredskabschefens indstilling er, at:
Udgiften for den præhospitale udgift påhviler Regionerne sammenholdt med, at
Ambulanceberedskabet i Frederikshavn kommune har en tilfredsstillende geografi, bør der
ikke uddannes flere nødbehandlere i kommunens brandvæsen, for kommunens regning.
Indstilling
En evt. opgradering af kommunernes brandvæsen, bør finanseres af Stat og Regioner,
gennem evt. DUT midler, hvor den præhospitale ledelse finder at det kan være fornuftigt
supplement til ambulancetjenesten.
At indstillingen tages til efterretning.
Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning
Bilag
Skrivelse fra DKBL og FOA (dok.nr.38810/10)
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5.

Samarbejdsaftale med Hjemmeværnet

Sagsfremstilling
Hærhjemmeværnet distrikt Vendsyssel, har til Brønderslev, Hjørring, Læsø og
Frederikshavn kommuner fremsendt et udkast til en samarbejdsaftale mellem kommunen

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

og hjemmeværnet.
Aftalen (vedlagt) beskriver et formaliseret samarbejde omkring kommunens mulighed for
at kunne trække på hjemmeværnets ressourcer, i en række situationer. Det har ingen
omkostning for kommunen at indgå i aftalen eller trække på hjemmeværnets ressourcer i
de i aftalens beskrevet situationer.
Der er ikke nogen for bindinger, i forhold til en forpligtigelse om at bruge Hjemmeværnet,
det har landsplan, altid været muligt for beredskaberne og andre myndigheder, at anmode
om assistance fra Hjemmeværnets ressourcer, så aftalen skal alene ses som en
formalisering af tidligere praksis / mulighed.
Beredskabsledelsen ønsker drøftet på kommissionen, hvorvidt Frederikshavn kommunen
skal indgå i dette samarbejde.

Indstilling
-

At ovenstående drøftes.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Godkendt
Underskrevet af borgmesteren
Bilag
samarbejdsaftale Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel (dok.nr.38824/10)

Beredskabskommissionen - Referat - 20. april 2010

Side 8 af 14

6.

Status vedrørende SINE

Sagsfremstilling
SINE kommunikationsplatform er nu på plads og beredskabet har efter flere forsøg med
terminaltyper, besluttet at indkøbe Sepura terminaler.

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Status jf. vedlagte bilag.

Indstilling
-

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning
Bilag
Status vedrørende SINE (dok.nr.38829/10)
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7.

Forlængelse af overenskomst med Hjørring Kommune

Sagsfremstilling
Overenskomsten mellem Frederikshavn og Hjørring kommune omkring slukningshjælp fra
hjælpestationen i Ålbæk, til dele af Hjørring kommune, samt slukningshjælp til Hjørring

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

kommune, området omkring Stenhøj, fra hjælpestationen i Østervrå, samt beredskabet i
Frederikshavn, er pr. 2. marts forlænget
Aftalen er herefter gældende til den. 30. juni 2011.
(aftale og forlængelse vedlagt som bilag)

Indstilling
- At orienteringen tages til efter retning.
Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning
Bilag
Overenskomst Hjørring Kommune (dok.nr.38832/10)
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8.

Arrangement i Kommissionen

Sagsfremstilling
Beredskabsafdelingen ønsker at hører, hvorvidt kommissionen er interesset i en Tema
dag, hvor vi kører rundt og besigtiger, og får demonstreret kommunens brandstationer og

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

materiel, samt naturligvis brandskolen i Hvims, hvor der kunne være mulighed for et par
små events.
Dagen kan evt. sluttes af med socialt samvær og spisning.
Formålet med dagen er, at give kommissionsmedlemmerne et samlet og ensartet overblik
over kommunens samlede beredskab.
Beredskabsafdelingen forestår planlægningen, gennemførelsen og finansieringen, evt.
gennem sponsor.

Indstilling
Beredskabsafdelingen ønsker tilbagemelding fra kommissionen om der er interesse for en
sådan dag
Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Tommy Rise og Torben Christensen laver arrangement efter sommerferien.
Endvidere indgår den præhospitale indsats i Tema-dagen
Dato udmeldes snarest
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9.

Sideordnede aktiviteter

Sagsfremstilling
Det er beredskabsafdelingens mål, at øge de sideordnede aktiviteter, for herigennem af
skabe finansiering til beredskabet og fremtidige investeringer.

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Beredskabsafdeling vil have fokus på opgaver som kunne løses fra brandstationen, på
tværs i organisationen. Konkret er der aftale med hjælpemiddelafdelingen om drøftelser
med henblik på en fælles opgaveløsning af dette område. Afventer politisk beslutning i
forhold til udbudsrunden.
Mange af funktionerne på Hjælpemiddelcentret, passer rigtig godt ind i vores
beredskabsorganisation, ligeledes skaber det mulighed for evt. ansættelse af ledige
brandmænd der falder for 30 ugers reglen.
Brandskolen i Hvims, skal søges udbygget i forhold til kursustilbud og aktiviteter, for at
tiltrække flere kursister og derved øge omsætningen på skolen. Der er dog en barriere i
forhold til kommunalfuldmagten og hvad vi kan i forhold til private aktører. Jurister fra
kommunen er i gang med at undersøge og beskrive forholdet mellem privat- og kommune
i forhold til skolen i Hvims.

Indstilling
-

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning
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10. Redegørelse til Kommissionen vedr. proceduremæssig fejl
Sagsfremstilling
På kommissionens møde den. 28. januar 2010, blev det besluttet at:
Borgmesteren undersøger, om der er sket proceduremæssige fejl ved behandlingen af den

Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

af økonomiudvalget udmeldte rammebesparelse, således om der forinden
byrådsbehandlingen skulle være udarbejdet en revision af den "Risikobaserede
dimensionering"
Jf. vedlagte notat-/redegørelse fra Borgmester Lars Møller, er der ikke sket
proceduremæssige fejl i behandlingen af sagen for gennemførelse af pålagte
rammebesparelser.

Indstilling
At redegørelsen tages til efterretning.
Beslutning Beredskabskommissionen den 20. april 2010
Taget til efterretning
Bilag
Redegørelse fra borgmesteren (dok.nr.38871/10)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.
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