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1.

Status for Risikobaseret Dimensionering

Sagsfremstilling
Indstillingen fra beredskabskommissionen om godkendelse af det reviderede oplæg af
den risiko baserede dimensionering for Frederikshavn kommune , er godkendt i

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

Økonomiudvalg og Byråd, for indeværende byrådsperiode.
Endvidere er oplægget sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som endnu ikke har
meddelt deres svar.
Samtidig drøftes oplægget og sammensætning af arbejdsgruppen for den videre
implementering af det godkendte oplæg, på MED møde den. 14. oktober
Nærmere orientering på kommissionsmødet.

Indstilling


Beredskabschefen indstiller at orientering tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 27. oktober 2010
Tommy Rise orienterede:




Drøftelse på MED den 14/10 2010 -(bilag vedlagt)
Styrelsen har bedt om supplerende oplysninger vedrørende ISL (bilag)
Afdelingen fremsender svar. Kopi til kommissionsmedlemmer.

Beslutning


Taget til efterretning

Bilag
Beslutning fra MED-udvalg (dok.nr.129820/10)
skrivelse fra Beredskabsstyrelsen (dok.nr.129822/10)
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2.

Skorstensfejerordningen

Sagsfremstilling
Som et led i en øget indsats på det forebyggende område, har der været afholdt møde
med de tre skorstensfejermestre og deres svende, for at drøfte den forebyggende

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

indsats på deres område.
På mødet er der truffet aftale om procedurer for reaktion og indberetning af afvigelser
fra reglementet til Beredskabsafdelingen. Ligeledes er det aftalt at skorstensfejeren
automatisk får en SMS meddelelse ved udkald af brandvæsnet til skorstensbrand.
Skorstensfejeren vil derefter kontakte skadeslidte for at rense, syne og godkende at
ildstedet igen tages i brug.
Der er ligeledes truffet aftale med skorstensfejerne om to årlige dialogmøder, i
henholdsvis maj og oktober måned, for at sikre ensartetheden og kvaliteten.

Indstilling


Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 27. oktober 2010


Tommy Rise orienterede omkring møde med skorstensfejerne, og
indgåede aftaler. (Bilag vedlagt)

Bilag
skorstensbrande (dok.nr.129859/10)
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3.

Status på lovpligtige brandsyn

Sagsfremstilling
Som nævnt i oplægget til den risikobaserede dimensionering, har det vist sig, at
tilgængelige ressourcer ikke var tilstrækkelige i forhold til arbejdsmængden, i forbindelse

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

med de lovpligtige syn. Derfor er der taget initiativ til en omprioritering af opgaverne
således at fokus lægges med vægt på brandsyn, og nedprioritering af andre
forebyggende tiltag der ikke er lovpligtige.
Samtidig er Hans Jørgen Pedersen ansat som vikar for en periode på 2 måneder, for at
indhente det aktuelle efterslæb. Udgiften hertil afholdes af Beredskabsafdelingen.
Det er naturligvis ikke holdbart fremadrettet at nedprioritere den øvrige forebyggende
indsats, hvorfor den ønskede opnormering er godkendt af Teknisk Direktør og
omkostningen afholdes i Teknisk Forvaltning.
Det forventes at stillingen opslås ledig medio november til besættelse januar/februar.
Den nye stilling får følgende hovedopgaver.


Lovpligtige opgaver.



Øvrige forebyggende opgaver.



Beredskabs- og sundhedsplan.

Der vil på mødet blive fremvist en aktuel status på lovpligtige område

Indstilling


Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 27. oktober 2010
Bilag vedlagt
Ved afslutning af året, ønskes oplyst mere i forhold til påbud.
Beslutning taget til efterretning
Bilag
Beretning om brandsyn (dok.nr.129865/10)
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4.

Status på SINE

Sagsfremstilling
Efter en prøveperiode af SINE i oprationel tjeneste, er beredskabet nu klar til at
gennemføre en ”full Scale” implementering af SINE i Frederikshavn kommune.

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

Der har i prøveperioden være flere mindre tilpasninger, men det er konklusionen at SINE
systemet er et væsentligt bedre kommunikationssystem end det gamle radiosystem.
Investeringen tages fra de hensatte DUT midler, øremærket til SINE projektet.
Der er endnu intet der tyder på at kontrolrumssoftwaren er tilgængelig på den korte
bane. Flere nye software virksomheder har efter forlydende meldt sig på banen for at
videreføre projektet.
Nærmere om investeringen på mødet.

Indstilling


Beredskabschefen indstiller at investeringen godkendes af kommissionen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 27. oktober 2010
2 bilag udleveret



Godkendt

Bilag
investeringsoversigt SINE (dok.nr.129878/10)
Skrivelse SINE sektretariatet (dok.nr.129880/10)
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5.

Eventuelt

Beslutning Beredskabskommissionen den 27. oktober 2010





Næste møde den 7/1 2011 + Nytårsparade
Markering af 125 års jubilæum flyttet til maj 2011
Tommy Rise orienterede kort omkring dækningsgrave i Frederikshavn
Kommune og proces med Ejendomssektionen
John Henriksen orienterede omkring ny struktur i politiet, samt samarbejdet
med forebyggende omkring fyrværkeri
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Åben sag
Sagsnr: 10/31
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Møller

Erik Vium

Bruno Müller

Erik Kyed Trolle

John Henriksen

Marianne B.-Lange

Heidi Myrtue

Tommy Rise
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