
 

 

 

Referat Beredskabskommissionen 

12-09-2013 

Dato 12. september 2013 

Tid 16:00 

Sted Beredskabscenter Frederikshavn 

NB.  

Fraværende Erik Kyed Trolle, Carsten P Kjær, Allan Juul Jensen 

Stedfortræder  

Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand 

Erik Vium (SF)  

Bruno Müller (Socialdemokratiet)  

Erik Kyed Trolle (Socialdemokratiet)  

Carsten P Kjær (Politi)  

Marianne B.-Lange (brandmænd)  

Tommy Rise (Beredskabschef)  

Allan Juul Jensen (Frivillig)  
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 12. september 2013 Side 2 af 10 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Status på halvårsregnskab ........................................................................................................................... 4 

2. Status på strukturarbejdet. ........................................................................................................................... 5 

3. Status på vagtcentralen. ............................................................................................................................... 6 

4. Plan for fortsat drift i Frederikshavn Kommune ............................................................................................ 7 

5. Eventuelt ....................................................................................................................................................... 9 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 10 



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 12. september 2013 Side 3 af 10 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
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4 128565/13 Åben Plan for Fortsat Drift i Frederikshavn Kommune.docx 
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1. Status på halvårsregnskab 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabschefen vil på mødet gennemgå regnskabet for første halvår og 

forventet årsresultat for 2013. 

  

  

  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 12. september 2013 

Status taget til efterretning 

  

  

 

Bilag 

Halvårsregnskab og forventninger 2013.pdf (dok.nr.126444/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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2. Status på strukturarbejdet. 

 

Sagsfremstilling 

Der forelægger i forbindelse med udarbejdelse af dagsorden intet kommissorium 

for det videre strukturarbejde, ligesom arbejdsgruppens sammensætning og 

formandskabet pt. ikke er kendt. 

  

Forsvarsministeriet kan ikke oplyse, hvornår vi kan forvente der udsendes 

godkendt kommissorium. 

Beredskabschefen vil på mødet orientere om sidste nyt vedr. strukturarbejdet, 

udfordringer og sammenligninger med andre lande. 

  

  

 

Handicappolitiske konsekvenser 

  

  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 12. september 2013 

Orienteringen taget til efterretning 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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3. Status på vagtcentralen. 

 

Sagsfremstilling 

Vagtcentralens nye setup har nu kørt i 4 måneder. I perioden har vagtcentralen 

logget omkring 2700 hændelser. En logget hændelse, betyder en hændelse hvor 

vagtcentralen skal udføre en konkret handling. Derudover er der almindelig telefon 

betjening / service som ikke logges. 

  

Den nye vagtcentral betyder nye optimeringsmuligheder i såvel beredskab som 

kommunen. 

  

Vagtcentralen løser i dag opgaver for: 

  

Ejendomscentret 

Ældre området 

Frederikshavn Forsyning 

Beredskabet 

  

Ligeledes er der stor interesse for mulighederne på vagtcentralen fra andre centre i 

kommunen og den er i dialog med flere om nye opgave / løsninger. 

  

Beredskabschefen vil på mødet orientere om opgaverne og mulighederne ved den 

nye vagtcentral. Endvidere vil der være mulighed for at besøge den nye 

vagtcentral. 

  

  

  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 12. september 2013 

Orienteringen taget til efterretning 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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4. Plan for fortsat drift i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge Beredskabslovens §25 skal Frederikshavn Kommune udarbejde en samlet 

beredskabsplan for hele kommunen. Dvs. alle kommunens centre og decentrale 

afdelinger. Frederikshavn Kommune har på nuværende tidspunkt planen 

Helhedsorienteret Beredskabsplan fra 2009, som er blevet gennemgået og 

revideret til Plan for fortsat drift i Frederikshavn Kommune, og som ved 

godkendelse bliver gældende frem til 2018.  

Plan for fortsat drift i Frederikshavn Kommune har været til kommentering hos 

Beredskabsstyrelsen, som overordnet skriver: Planen fremstår som velstruktureret 

og omfatter hovedpunkterne i de anbefalinger der er omkring helhedsorienteret 

beredskabsplanlægning. 

I forhold til den gamle beredskabsplan, har Plan for fortsat drift i Frederikshavn 

Kommune fokus på, hvordan det kommunale serviceniveau opretholdes, når en 

større hændelse indtræffer. Planen har fokus på, at på forhånd at have taget stilling 

til en del problematikker, således at disse beslutninger ikke skal træffes, når først 

hændelsen er indtruffet.  

Desuden fokuserer Plan for fortsat drift på samarbejdet på tværs i kommunen. Det 

betyder, at de rigtige mennesker hurtigt kan træde sammen i den kommunale 

krisestyringsstab og håndtere hændelsen hurtigt og effektivt. 

  

Planen forudsætter ingen ændringer i de decentrale budgetter. 

  

  

 

Indstilling 

Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen anbefaler 

Økonomiudvalget at godkende Plan for fortsat drift i Frederikshavn Kommune. 

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 12. september 2013 

Beredskabskommissionen indstiller planen til godkendelse i økonomiudvalget. 

Beredskabschefen fremstiller i indstillingen, argumenter for at kalde planen ”plan 

for fortsat drift” 

  

  

 

Bilag 

Plan for Fortsat Drift i Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.128565/13) 

Plan for fortsat drift - Bilagskompendium.docx (dok.nr.128566/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. komp: BRK/ØU/BR 



 
 

 

Beredskabskommissionen - Referat - 12. september 2013 Side 8 af 10 
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5. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Eventuelt 

  

 

Indstilling 

Det drøftede tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 12. september 2013 

Beredskabschefen orienterede om status på aktuelle afgangs- og udrykningstider 

og konstaterer at der er sket en forbedring siden 2012. statistikken viser et meget 

flot resultat. 

  

Gennemsnitstider januar – juli 

  

Afgangstid gennemsnit              03:29 minutter (fra alarmens modtagelse til afgang 

fra stationen) 

Udrykningstid gennemsnit          08:39 minutter (fra alarmens modtagelse til 

fremme ved hændelsen)¨ 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben 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 Kyed Trolle 
   

      

Tommy Rise 
   

 

      

Erik Vium 
   

      

Carsten P Kjær 
   

      

Allan Juul Jensen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Marianne B.-Lange 
   

 

 
 


