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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 151247/12 Åben Brand ved solceller- Bruno Müller.pdf 

3 151237/12 Åben Redningsberedskabets-indsats-i-bygninger-med-solceller.pdf 

3 151235/12 Åben Indsats-ved-solcelleanlæg.pdf 

3 151310/12 Åben Brandindsats-i-solcelleanlæg.pdf 
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1. Budgetanalyse af beredskaberne 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative indgik i oktober en et-årig aftale 

om redningsberedskabet, hvor især Beredskabsstyrelsen blev pålagt nye besparelser. 

Tanken er imidlertid, at der til efteråret skal indgås en flerårig aftale, og som led i 

forberedelserne til den nye aftale skal der gennemføres en stor budgetanalyse af det 

samlede beredskab. Budgetanalysen skal finde besparelser på mindst 50 mio. kr. og 

omfatter altså både det statslige og det kommunale beredskab. 

Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der vil være fordele ved at samle dele af 

beredskabet i større enheder, og om der skal ændres på løn- og personaleforhold og 

arbejdstidsregler. 

Finansministeriet har sammen med Forsvarsministeriet ansvaret for budgetanalysen, som 

skal kortlægge beredskabets organisering, dimensionering og opgavefordelingen mellem 

stat og kommuner. Analysen skal desuden omfatte beredskabets ressourceforbrug, 

omkostninger og sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer. 

Når analysen har kortlagt beredskabet, skal den komme med bud på, hvor der er størst 

mulighed for at effektivisere. Det kan ske gennem kontroversielle tiltag som 

rationaliseringer, omprioriteringer, strukturændringer, ændret arbejdstilrettelæggelse, 

ændret dimensionering, ændring af løn- og personaleforhold, ændring af arbejdstidsregler 

samt bortfald af opgaver. 

Et særskilt emne bliver en vurdering af, om der kan opnås besparelser ved at ændre 

beredskabets struktur, herunder ved at ændre opgavefordelingen mellem stat og 

kommuner samt samle beredskabet i større enheder, så der fjernes dobbeltfunktioner og 

opnås stordriftsfordele. 

Tidsplanen er, at Deloittes analyse skal foreligge tidsnok til, at den i løbet af efteråret kan 

forelægges for regeringens økonomiudvalg. Derefter skal den danne grundlag for de 

politiske forhandlinger om beredskabsaftalen, som også skal gennemføres i efteråret, 

samt finanslovsaftalen for 2013. 

Den. 12. november indgår forligs partierne et nyt beredskabsforlig gældende for år 2013 – 

2014, På baggrund af at mange rejste spørgsmål i forhold til afrapportering fra 

budgetanalysen, indgår analysens betragtninger ikke i det to årige beredskabsforlig. 

Der nedsættes i perioden en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med en eventuel 

reform for det samlede Danske redningsberedskab.   

Beredskabschefen vil orientere nærmer på mødet. 

  

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 
  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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 Taget til efterretning 
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2. Regnskabs aflæggelse for år 2012. 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabschefen vil på mødet aflægge regnskab, for Frederikshavn Kommune 

Redningsberedskab. 

  

Der udsendes ikke regnskab med dagsorden, da regnskabet ikke er afsluttet ved 

udsendelse. 

  

Bilag vil blive udleveret på mødet. 

  

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at regnskabet tages til efterretning. 
  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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3. Brand i Solceller. 

 

Sagsfremstilling 

Bruno Møller ønsker temaet drøftet på kommissionsmødet, da området er behæftet 

med megen usikkerhed. 

  

Som grund, udbeder Bruno Müller  en redegørelse vedr. beredskabet og vores 

personels sikkerhed i.f.m. brand i bygninger, hvor der er monteret solcellepaneler. 

  

Bruno Müller fremstiller uddybende på mødet. 

  

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at sagen drøftes og redegørelsen tages til 
efterretning. 

  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 Redegørelsen er taget til efterretning 
  

 

Bilag 

Brand ved solceller- Bruno Müller.pdf (dok.nr.151247/12) 

Redningsberedskabets-indsats-i-bygninger-med-solceller.pdf (dok.nr.151237/12) 

Indsats-ved-solcelleanlæg.pdf (dok.nr.151235/12) 

Brandindsats-i-solcelleanlæg.pdf (dok.nr.151310/12) 

Brande-i-solcelleanlæg.pdf (dok.nr.151238/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 

 
  



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 04. januar 2013 Side 8 af 12 

 

4. Tværkommunalt samarbejde 

 

Sagsfremstilling 

Der er lavet et udkast til en gensidig og vederlagsfri aftale mellem Brønderslev og 

Frederikshavn kommuner om slukningshjælp i yderområderne. 

  

Der vil på kommissionsmødet blive givet en gennemgang af aftalens indhold og 

formål. 

  

  

 

Indstilling 

 At orienteringen tages til efterretning 
  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 

 
  



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 04. januar 2013 Side 9 af 12 

 

5. Brandsyn 2013 

 

Sagsfremstilling 

Forebyggende afdeling har foretaget 525 lovpligtige brandsyn i 2012. 

  

Ligeledes blev der igen i 2012 gået natsyn med politiet. 

  

Der vil på kommissionsmødet den 4. januar blive givet en samlet gennemgang af 

de gennemførte brandsyn. 

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning 
  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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6. Fyrværkeri 

 

Sagsfremstilling 

Der er i kommunen modtaget 13 ansøgninger om oplag, samt 19 anmeldelser om 

fyrværkeri. 

  

Der blev i uge 51 og 52 foretaget brandsyn på flere af disse steder i samarbejde 

med Nordjyllands Politi. 

  

Der vil på kommissionsmødet blive givet en samlet orientering om disse tilsyn. 

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 
  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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7. Møder 2013 

 

Sagsfremstilling 

Mødedatoer for kommissionsmøder i 2013 er fastsat til: 

  

Fredag den 4. januar 2013  - Nytårsparade 

Torsdag den 30. maj 

Torsdag den 12. september 

  

Alle møderne er kl. 16.00 

  

 

Indstilling 

 Det indstilles at mødedatoerne tages til efterretning 
  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 4. januar 2013 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Lars Møller 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Tommy Rise 
   

 

      

Erik Vium 
   

      

Carsten P Kjær 
   

      

Allan Juul Jensen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Marianne B.-Lange 
   

 

 
 


