
 

 

 

Referat Beredskabskommissionen 

Kommissionsmøde 28/4 2011 

Dato 28. april 2011 

Tid 16:00 

Sted Brandstationen 

NB. Observatøren deltager ikke i den lukkede sag 

Fraværende Bruno Müller, Erik Kyed Trolle 

Stedfortræder  

Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand 

Erik Vium (SF)  

Bruno Müller (Socialdemokratiet)  

Erik Kyed Trolle (Socialdemokratiet)  

Frank Olsen (Politi)  

Marianne B.-Lange (brandmænd)  

Tommy Rise (Beredskabschef)  

Lars Nybro Christensen (Frivillig)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 42132/11 Åben korrespondance med Søfartsstyrelsen 

2 42133/11 Åben Korrespondance Ålbæk Borgerforening 
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1. Orientering omkring PUMA, skibet ved Skagen med atom 

affald. 

 

Sagsfremstilling 

Natten til den. 8. december 2010, opankrer skibet PUMA ved Skagen, for at bunkre olie. 

Skibet har ikke underrettet om ændring af ruten og derfor er der ingen der ved noget om 

anløbet. 

Lars Møller bliver bekendt med skibet, da han tidligt om morgen, bliver ringet op af 

pressen. 

  

Pressens omtale af skibet giver en del uro blandt borgerne i Skagen. Borgmester og 

beredskabschef drøfter sagen og finder anledning til at fremsende forespørgsel til 

søfartsstyrelsen vedr. transporten. 

  

Sagen giver ikke anledning til at hæve – eller ændre beredskabsniveauet i Frederikshavn 

kommune. 

  

Lars Møller vil orientere nærmere om sagen på mødet. 

 

Indstilling 

 At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. april 2011 

 Orienteringen taget til efterretning 

 

Bilag 

korrespondance med Søfartsstyrelsen (dok.nr.42132/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/26 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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2. Ansøgning fra Ålbæk borgerforening om hjertestartere. 

 

Sagsfremstilling 

Ålbæk borgerforening har i brev af 22 marts, ansøgt beredskabet om placering af 

hjertestarter på brandstationen i Ålbæk, samt at brandfolkene rykker ud til genoplivning i 

forbindelse med livløse og hjertestop.  

  

Blandt andet begrundes ansøgning i mange overnattende gæster, og usikkerhed i forhold 

til nuværende aktuelt ambulanceberedskab på skæve tidspunkter af døgnet. 

  

Hvis Ålbæks ønsker skal imødekommes, skal det samtidig vurderes hvorvidt dette 

serviceniveau skal være gældende i resten af kommunen. 

Beredskabskommissionen har på møde den. 20 april 2010, på baggrund af DKBL og FOA 

besluttet at man ikke vil uddanne flere nødbehandlere i kommunalt regi. Udgiften til den 

præhospitale indsats påhviler Regionen, samt at ambulanceberedskabet i Frederikshavn 

kommunen har en tilfredsstillende geografi. 

  

Hvis Ålbæks ønsker skal imødekommes, skal det samtidig vurderes hvorvidt dette 

serviceniveau skal være gældende i resten af kommunen. Der lægges meget vægt på et 

ensartet serviceniveau i forbindelse med kommunens HOB og RBD. 

  

Indførelse af hjertestartere og udrykning fra kommunens brandstationer, giver en 

overslagsomkostning således. 

  

Engangsudgift: 

Investering i hjertestartere, uddannelse m.m.  kr. 625.000,00 

  

Årlig driftsomkostning 

Vedligeholdelsesuddannelse, materiel og udrykning.  kr. 310.000,00 

  

 

Indstilling 

 Ansøgningen fra Ålbæks borgerforening drøftes. 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. april 2011 

 Ansøgningen ikke imødekommet i henhold til beslutning i kommissionen den 20. 
april 2010.  

 Beredskabschefen svarer Ålbæk i brev vedrørende kommissionens beslutning 

 

Bilag 

Korrespondance Ålbæk Borgerforening (dok.nr.42133/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/26 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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3. Leasing af nye køretøjer til indsatsledelsen 

 

Sagsfremstilling 

Indsatsledervagten er jf. tidligere beslutning afgrænset til et indsatslederområde og 

lokaliseret i Frederikshavn. Der er i ordningen tilknyttet en bagvagt, på vagthavende 

indsatsleder. Bagvagten etableres ved længerevarende indsatser hvor vagthavende 

indsatsleder er fastlåst, eller ved flere samtidige indsatser og dårligt vejrlig. 

  

Beredskabet råder i dag over to køretøjer til varetagelsen af indsatslederopgaven.  

  

1.        WV Passat indkøbt i 2007. I forbindelse med kommunesammenlægningen har 

brandvæsnet fået Sæby som er et udpræget landdistrikt og Passaten er en udpræget 

landevejs bil som ikke egner sig til at køre udenfor fastbanet vej. Det har bevirket at 

der har været mange skader på undervognen, eller at indsatslederen har måttet 

efterlade bilen et stykke fra indsatsstedet. Endvidere har vognen ikke været 

anvendelig i de sidste to års vinterlig, med mindre der har været snerydning. 

Konklusionen er derfor at køretøjet ikke er velegnet til opgaven. 

  

2.       SsangYong  indkøbt i 2006 i gl. Sæby kommune. Er af Kinesisk oprindelse, kvaliteten 

er herefter og kan ikke betegnes som en sikkerhedsmæssig forsvarlig bil til 

udrykningskørsel i forhold til styre - og bremseegenskaber. Køretøjet er ofte under 

reparation grundet kvaliteten. Bilerne importeres ikke til DK mere, hvorfor alle 

reservedele skal hente hjem fra Tyskland, hvilket er fordyrende i forhold til 

driftsomkostningerne. 

  

Beredskabet afprøver i øjeblikket andre muligheder i ”Toyota Rav 4 klassen” for at finde et 

mere egnet og anvendeligt køretøj til opgaven. Indkøb og opbygning af to nye køretøjer i 

denne klasse vil beløbe sig til omkring 420.000,- kr. da beredskabet ikke er pålagt afgift på 

brandkøretøjer. 

  

 

Indstilling 

 Beredskabet ønsker at afhænde de to gamle indsatsleder køretøjer til højest 
mulige pris og indkøbe to nye mere velegnede til opgaven. Investeringen 
finansieres over Leasingaftale med Kom.Leasing. Den årlige Leasingafgift 
finansieres af afdelingens eget budget. 

 Beredskabschefen indstiller at kommissionen giver en administrativ godkendelse, 
til at arbejde videre med projektet og indstille til økonomiudvalgets beslutning, 
når bedst og billigst tilbud er opnået. 

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. april 2011 

 Godkendt 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/26 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Beslutning Økonomiudvalget den 14. september 2011 

Godkendt. 
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4. Præsentation af ny organisation i beredskabet. 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i ændringen fra ”forvaltningskultur til centerkultur” samt tilgangen af nye 

opgaver til beredskabet, har der jf. tidligere orientering pågået et arbejde med at tilpasse 

afdelingens organisation til de nye forventninger og  sikre medvirken til den samlede mål 

opfyldelse i kommunen. 

  

Kick-Off  til afdelingens nye organisering gik den 1 januar 2011, med nedsættelse af en helt 

ny driftsledelse, med specifikke definerede kompetence og ansvarsområder.  

  

Der vil på mødet være en kort præsentation af den nye organisation. 

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. april 2011 

 Taget til efterretning 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/26 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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5. Kommende forhandlinger med Falck. 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 11/26 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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6. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Eventuelt. 

  

Næste møde er torsdag dem. 9. juni 2011. 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 28. april 2011 

 Lars Nybro Christensen opfordrede politiet til at bruge de frivillige mere til blandt 
andet eftersøgning m.v. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/26 

 Forvaltning: Beredskabsafdelingen 

 Sbh: elol 

 Besl. 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Lars Møller 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Lars Nybro Christensen 
   

 

      

Erik Vium 
   

      

Carsten P Kjær 
   

      

Tommy Rise 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Marianne B.-Lange 
   

 

 
 


