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1.

Orientering om nyt vagtcentral setup.

Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af ejendomscentret samles ansvaret for drift af
døgnteknik implicit i EJDC. I forbindelse med en kortlægning af området, skabes
der synlighed omkring økonomi og forskelligheder i indgået decentrale

Åben sag
Sagsnr: 13/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

kontraktforhold, ligeledes bliver det synligt at der bør foreligge et ikke uvæsentligt
rationaliserings potentiale på området.
Det besluttes at på den baggrund at beredskabscentret overdrages drift- og
rationaliseringsansvaret for det samlede døgnteknikområde under EJDC.
Vagtcentralen bliver på den baggrund opnormeret fra deltids – til
fuldtidsbemanding i aften og weekend. Al alarmmodtagelse tilgår beredskabets
vagtcentral pr. 1/5 – 2013, hvorefter beredskabet formelt er ”driftsherre” på
døgnteknik i Frederikshavn kommune.
Den ny vagtcentral giver ikke alene et rationaliseringspotentiale på området for
døgnteknik, men er også et betydeligt kvalitetsløft for brandvæsnet/beredskabet og
åbner mulighed for efterspurgte services i resten af kommunen.
Omkostninger ved den nye vagtcentrale finansieres gennem hjemtagelse af
kontrolcentralfunktionen som i dag varetages af private vagtcentraler over hele
landet. Opgaver der løses af lokale leverandører fastholdes og udbydes ultimo
2013.
Mere orientering på mødet.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.
Bilag
Forretninsplan - den tilgængelige kommune.pdf (dok.nr.73557/13)
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2.

Status på strukturarbejdet for redningsberedskabet i DK

Sagsfremstilling
I forlængelse af budgetforliget 2013 – 2015, blev det besluttet at nedsætte et
strukturudvalg til i perioden at arbejde videre med beredskabsstrukturen i DK. Der
er fremsat udkast til kommissorium for arbejdsgruppen til det fremtidige

Åben sag
Sagsnr: 13/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

beredskabsforlig / struktur.
Udkastet er sendt til høring ved forligspartierne, beredskabs ordførende,
beredskabsstyrelsen og KL. Det forlyder der er indsendt flere kommentarer og
ønsker i høringen, men specifikt er der ud over KL’s kommentarer ikke kendskab til
andres kommentarerne.
Formanden for strukturudvalget er ikke kendt endnu, det forventes at dette meldes
ud i forbindelse med udsendelse af endeligt kommissorium fra forsvarsministeriet.
Den umiddelbare vurdering til udkastet er, at alle muligheder for det fremtidige
redningsberedskab er åbne. Det konkluderes i kommissoriet at tidligere rapporter
ikke alene, kan danne grundlagt for beslutninger omkring en ny
beredskabsstruktur, men at der i rapporterne er elementer der kan bruges som ”ide
katalog” til arbejdsgruppens kommende arbejde.
Via KL’s repræsentation i arbejdsgruppen, vil vi være tæt på processen hele vejen.
Der er ingen tvivl om at der skal skabes rationaler og vi skal naturligvis forsøge at
præge processen sådan, at det tjener kommunen og borgerne bedst muligt.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Beredskabskommissionen den 30. maj 2013
Taget til efterretning
Bilag
Kommissorium for redningsberedskabets strukturudvalg DOK441544.pdf (dok.nr.73579/13)
KL´s bemærkninger til kommissoriet fior strukturudvalget for redningsberedskabet.pdf (dok.nr.73575/13)
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3.

Risikodimensionering af redningsberedskabet

Sagsfremstilling
I kommunens risikodimensionering af redningsberedskabet dateret august 2010,
fremgår det i forordet, at rapporten behandles efter følgende tidsplan:

Åben sag
Sagsnr: 13/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Behandlet i Frederikshavn kommunes Beredskabskommission den 19.08.10
Fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse og orientering den 23.08.10
Behandlet i Frederikshavn kommunes Økonomiudvalg den 15.09.10
Behandlet i Frederikshavn kommunes Byråd den 22.09.10
Beredskabscenteret modtog først beredskabsstyrelsens udtagelse den 25.
november 2010, hvilket er to måneder efter godkendelsen i Byrådet.
Efterfølgende er der redegjort for beredskabsstyrelsens udtagelser og anbefalinger
af brev dateret den 16. december 2010, samt fremsendt ønske om uddybning af
deres bemærkninger.
At brev dateret den 10. januar 2011 fremgår beredskabsstyrelsens uddybende
bemærkninger, dele af disse er nedenstående oplistet med følgende tiltag:
Frederikshavn Kommunes aftale med Falck Danmark A/S
- Aftalerne er vedlagt i bilagsrapport
Udrykningsstatistik
- Beredskabet vil ved fremtidig revision uddybe udrykningsstatistikken med henblik
på omfanget af assistancer.
Tværkommunalt samarbejde.
- Som det fremgår i bilagsrapporten er der ligeledes indgået samarbejdsaftale med
Brønderslev kommune.
Der er efterfølgende fra beredskabsstyrelsens side gjort opmærksom på at disse
udtagelser og anbefalinger ligeledes skal foreligges økonomiudvalg samt byråd,
derfor
Indstilling
-

at kommissionen godkender orienteringen og indstiller den tilrettede
Risikodimensionering til økonomiudvalget.
Beslutning Beredskabskommissionen den 30. maj 2013
Beredskabskommissionen har den 7 januar 2011 besluttet at styrelsens
bemærkninger ikke gav anledning til ændringer / ny beslutning i byrådet. Styrelsens
kommentarer indarbejdes løbende hvor det giver mening i forhold til
dimensionering og økonomi.
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Kommissionen finder ikke anledning til at ændre på denne beslutning også set i
lyset af, at planen skal revideres igen til næste år.
Beredskabschefen tilskriver styrelsen om kommissionens beslutning.
Bilag
Beredskabsstyrelsens udtalelser (dok.nr.73701/13)
Beredskabscenter Frh svar på udtalelse (dok.nr.73695/13)
Beredskabsstyrelsens uddybende bemærkninger (dok.nr.73698/13)
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4.

Aftale med Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling
Samarbejdsaftalen med Brønderslev kommune er færdiggjort og træder i kraft pr.
1. juni 2013.
Orientering gives på mødet.

Åben sag
Sagsnr: 13/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Indstilling
Beredskabschefens orientering tages til efterretning.
Beslutning Beredskabskommissionen den 30. maj 2013
Taget til efterretning.
Bilag
samarbejdsaftale Brønderslev Kommune (dok.nr.74186/13)

Beredskabskommissionen - Referat - 30. maj 2013

Side 8 af 10

5.

Udkast til ny kontrakt med Falck. (lukket punkt)

Lukket sag
Sagsnr: 13/13
Forvaltning: Beredskabscenter
Frederikshavn
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Møller

Erik Vium

Bruno Müller

Erik Kyed Trolle

Carsten P Kjær

Marianne B.-Lange

Tommy Rise

Allan Juul Jensen
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