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1. Brandslukning af skibe til søs
Sagsfremstilling
Beredskabsstyrelsen fik til opgave ved det sidste beredskabsforlig, at oprette et
beredskab øst for Storebælt og et vest for Storebælt, der kan rykke ud til brande
ombord i skibe til søs. På daværende tidspunkt lå det i luften, at det skulle være
København og Frederikshavn, men da det er Beredskabsstyrelsen der skal betale

Åben sag
Sagsnr: 08/7183
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

alle udgifterne i forbindelse med opgaven, går de efter mest for pengene, derfor skal
opgaven ud i en licitation.
Frederikshavn beredskab har søgt om at blive prækvalificeret til at give tilbud på
opgaven, ud fra den viden vi har fra tidligere indsatser til søs, vi er selvfølgelig
interesseret i opgaven, ud fra pr. for brandskolen, samt at det er en opgave som
brandmændene ser en ære i, at, den kan vi løse i Frederikshavn.
Beredskabet vil, hvis vi bliver prækvalificeret, sikre at uddannelse, anskaffelser og
vedligeholdelse af materiel og mandskab som minimum ikke kommer til at koste
kommunen penge, hvis vi vælger at afgive tilbud.
Indstilling
På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at


orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008
Indstillingen tiltrådt
Fraværende:
Sagsfremstilling
Frederikshavn kommunes beredskab er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud.
Materialet indeholdt så stramme tidsfrister at det næppe ville være muligt at afgive
bud fra kommunerne.
Efter ansøgning er der meddelt fristforlængelse, ligesom Beredskabsstyrelsen har
besvaret en række spørgsmål til materialet.
Der er internt gennemført en undersøgelse om brandsmændenes villighed til at stå
til rådighed for opgaven herunder afse den nødvendige tid til uddannelse.
Undersøgelsen har givet et positivt resultat. Alle ønsker at gå ind i opgaven.
Beredskabet arbejder med tilbudsgivningen herunder afklaring af diverse
forsikringsforhold.
Beredskabet vil på mødet give en orientering om opgaven
Indstilling
at Beredskabskommissionen tiltræder at Beredskabet afgiver bud på opgaven og
efterfølgende løser denne, såfremt tilbuddet måtte blive antaget.
Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008
Indstillingen tiltrådt
Sagsfremstilling
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Beredskabet har afgivet tilbud, og Beredskabsstyrelsen har efterfølgende meddelt,
at det afgivne tilbud er modtaget, og at styrelsen anser tilbuddet som værende
konditionsmæssigt.
Efterfølgende har Beredskabsstyrelsen indkaldt til et møde i Birkerød den
5.november, hvor styrelsen ønskede det afgivne tilbud drøftet. Mødet, der havde et
positivt forløb, gav efterfølgende anledning til nogle mindre justeringer af tilbuddet,
der efter aftale blev meddelt styrelsen skriftligt og indenfor den afgivne tidsfrist.
Beredskabsstyrelsen havde forventet at kunne give tilbudsgiverne en tilbagemelding
primo december, men styrelsen har efterfølgende ved flere mails meddelt - senest
ved mail af 11. december - at man vil vende tilbage, så snart en beslutning er truffet.
Styrelsen gør samtidig opmærksom på, at man er klar over, at det sene svar vil
kunne smitte af på starttidspunktet og dermed igangsættelsen af opgaven.
Såfremt afgørelsen fra Styrelsen indløber inden mødet, vil beredskabet kunne
redegøre for resultatet af denne på mødet.

Indstilling


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009


Indstillingen tiltrådt

Beredskabskommissionen - Referat - 09. januar 2009

Side 5 af 14

2. Brandsyn 2008
Sagsfremstilling
Beredskabet har i overensstemmelse med den gældende lovgivning gennemført
de obligatoriske brandsyn i kommunen. Frederikshavn Kommune har i alt 656
objekter, der indgår i statistikken. Af disse udgør de pligtige syn 396.
På tidspunktet for dagsordenens tilblivelse mangler der stadig et mindre antal

Åben sag
Sagsnr: 08/16265
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

pligtige syn, men beredskabet forventer, at samtlige syn vil være foretaget inden
nytår, således at gennemførelsesprocenten atter i år vil komme op på 100%
Indstilling


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009


Indstillingen tiltrådt

Beredskabskommissionen - Referat - 09. januar 2009

Side 6 af 14

3. Nye bekendtgørelser og driftsmæssige forskrifter for brug af
skolebygninger
Sagsfremstilling
Ved Lovtidende af 2. april 2008 oplyses det, at der den 27. marts 2008 er vedtaget

Åben sag
Sagsnr: 08/789
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: rebc
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

nye regler for driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Forskrifterne
træder i kraft den 1. april 2008.
De nye regler indebærer bl.a., at med de vedtagne stramninger af især de
driftsmæssige forskrifter vil det ikke være muligt i samme omfang som tidligere at
benytte skoler m.v. til overnatninger i forbindelse med afholdelse af diverse
klubaktiviteter som fx. Dana Cup.
Beredskabsafdelingen har ved brev af 9. april 2008 underrettet Børne- og
Kulturforvaltningen om de ændrede regler. Dette års aktiviteter vedr. afholdelse af
diverse cuparrangementer er for en stor del på plads, og de ændrede regler betyder,
at der må foretages en revurdering af indkvarteringsforholdene. Reglerne tager sigte
på at forbedre sikkerheden for de overnattende i skolebygningerne. Af de nye regler
fremgår at, ”Redningsåbninger må ikke være beliggende mere end 2 meter over
terræn”. Det anføres ligeledes at ”Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v.,
kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra
kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de
driftsmæssige forskrifter”.
På grund af den i forhold til planlægningen af årets cupper meget sene vedtagelse
og udsendelse af de nye forskrifter har det ikke været muligt at planlægge for de nye
regler ved behandlingen af ansøgningen og de givne tilladelser for året.
Det er derfor aftalt med Børne- og Kulturforvaltningen, at forvaltningen sammen med
beredskabets personale hurtigt gennemgår hver enkelt skole, hvor der skal
indkvarteres cupdeltagere, samt at der for hver enkelt skole udarbejdes
driftsmæssige forskrifter, der sikre, at man kan leve op til den sikkerhed, som de nye
forskrifter opstiller.
Det er oplyst af Beredskabsstyrelsen, at flugtveje 2 meter over terræn kan
godkendes, såfremt der kan iværksættes en alternativ løsning f.eks. sikring af flugt
ved hjælp af stigevogn. Der kan ikke dispenseres for reglen på 5 døgn.
Indstilling
På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at


de nye driftmæssige forskrifter drøftes og tages til efterretning, herunder de
iværksatte foranstaltninger med Børne- og Kulturforvaltningen som skal
sikre:
 at der udarbejdes driftsmæssige forskrifter for det enkelte overnatningssted
 at disse forskrifter i sin helhed lever op til sikkerheden som angivet i
bekendtgørelsen
 Beredskabskommissionen for året 2008 bemyndiger Beredskabsafdelingen
til i samarbejde med Børne- og kulturforvaltningen at forstå indkvarteringen
under ovennævnte forudsætninger, samt
det anbefales over for Byrådet, at Beredskabskommissionen bemyndiges til
meddele de fornødne tilladelser til overnatninger på skoler m.v. i forbindelse med
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afholdelse af cupper m.v.
Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008
Indstillingen tiltrådt
Fraværende:
Sagsfremstilling
Beredskabet har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet
driftsmæssige forskrifter for den enkelte skole m.v., og cupperne har i sommerens
løb været afholdt uden de store problemer.
Beredskabet vil på mødet orientere om forløbet.
Indstilling


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008
Orienteringen taget til efterretning herunder forvaltningens oplysning om, at
dispensationer afgøres af kommissionen og dermed ikke skal fremsendes til
Byrådet.
Sagsfremstilling
Med henblik på afholdelse af diverse cupper i 2009 har Kultur- og Fritidsafdelingen
afholdt møde den 25. november med de interesserede parter. Beredskabet deltog
ligeledes i mødet med henblik på at afklare reglerne i forbindelse med
indkvarteringen herunder overholdelse af de driftsmæssige forskrifter.
Det er aftalt mellem Kultur – og Fritidsafdelingen og beredskabet, at man i
fællesskab gennemgår og opstiller driftsmæssige forskrifter for alle de skoler, der
kan komme i spil ved indkvarteringen. Det er også meddelt interessenterne, at man
ikke kan påregne at anvende Rådhuset i Frederikshavn i 2009 på grund af
renoveringen.
Tilladelse til indkvartering på over 5 døgn vil blive givet som to tilladelser.
Med de trufne foranstaltninger forventes cupperne at kunne gennemføre
arrangementerne uden større problemer.
Indstilling


At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009


Taget til efterretning
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4. Beredskabsplanlægning
Sagsfremstilling
Efter oplæg udarbejdet af beredskabet har Direktionen på sit møde den 10. juni
d.å. besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af Frederikshavn
Kommunes Beredskabsplan.

Åben sag
Sagsnr: 08/16282
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Ifølge Beredskabsloven § 25 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan
for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et
møde. Af stk. 3 fremgår, at planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det
nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.
Beredskabet afholdt den 9. december en temadag om planens udarbejdelse.
Direktionen, chefgruppen og de udmeldte tovholdere fra forvaltningerne deltog på
temadagen. Ud over at mødet gav en grundig orientering om det forestående
arbejde med planen blev der samtidig fremlagt en tidsplan for gennemførelsen af
arbejdet. Såvel repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen og Politiet stillede op som
foredragsholdere. Beredskabsstyrelsen præsenterede det af styrelsen udarbejdede
paradigme for udarbejdelse af beredskabsplaner.
Beredskabet vil på mødet give en orientering om det videre arbejde med planen.

Indstilling


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009


Indstillingen tiltrådt

Bilag
Beredskabsplanlægning - Temadag (dok.nr.580507/08)
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5. Organisering af beredskabet og daglig ledelse af
brandstationen pr. 1. januar 2009
Sagsfremstilling
Som en følge af det forestående generationsskifte i beredskabet foretages der

Åben sag
Sagsnr: 08/16284
Forvaltning: beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

nogle ændringer i organisationen fra den 1. januar 2009.
Ifølge fratrædelsesaftale går en af viceberedskabscheferne på pension pr. 1. juli
2009. Efter aftale og ønske fra viceberedskabschefen foretages der derfor nogle
organisatoriske ændringer, som allerede får virkning fra 1. januar 2009.
Det er aftalt, at viceberedskabschefen frem til sin afgang vil koncentrere sig om at
få afsluttet igangværende opgaver, ligesom han løbende vil indgå i behandlingen af
brandteknisk byggesagsbehandling samt foretage brandsyn og i øvrigt deltage i det
forefaldende arbejde på stationen.
Ændringerne har været behandlet på personalemøde på stationen.
På mødet vil der blive givet en uddybende redegørelse for ændringerne.

Indstilling


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009


Indstillingen tiltrådt
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6. Brandmandsolympiade i Tjekkiet i 2009, uge 30
Sagsfremstilling
Betaling af rejseudgifter til brandvæsnets konkurrenceholds tur til OL i Ostrava i
Tjekkiet.

Åben sag
Sagsnr: 08/14942
Forvaltning: beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Brandvæsnets konkurrencehold kvalificerede sig ved det nationale mesterskab der
blev afholdt i Tønder den 13. og 14. juni 2008, til at repræsentere Danmark i den
internationale brandmandsolympiade der afholdes i Ostrava i Tjekkiet fra den 19. til
den 26. juli 2009. Rejseudgifterne til holdet på 11 mand udgør maks. 50.000 kr.
Deltagerne betaler selv tilmeldingsgebyr og opholdsudgifter.
Indstilling


at beredskabet som tidligere år afholder rejseudgifterne over driften

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009


Indstillingen tiltrådt
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7. Kommissionsmøder 2009
Sagsfremstilling
Møderne i 2009 er tilrettelagt således:




fredag den 9. januar kl. 16.00 - nytårsparade
tirsdag den 26. maj 2009 kl. 16.00 - 18.00
mandag den 17. august 2009 kl. 16.00 - 18.00

Åben sag
Sagsnr: 08/14945
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

Tidspunkterne er søgt indpasset i forhold til budgetlægningen. Skulle der
herudover opstå behov for møde, indkaldes dette efter aftale med borgmesteren
Indstilling
Det indstilles, at:


de nævnte mødedatoer godkendes

Beslutning - Beredskabskommissionen den 9. januar 2009
Politiet har meddelt af Stig Erik Lundbo udtræder af kommissionen den 1. januar
2009.
Ind træder i stedet vicepolitiinspektør Torben Jensen


Indstillingen tiltrådt

Efterfølgende er mødet den 17. august 2009 flyttet til mandag den 10. august
2009 kl. 16.00 - 18.00.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Rex Christensen

Jørn Erik Larsen

Steen Jørgensen

Stig Lundbo Lundbo

Brian Mosberg Christensen

Tommy Rise

Torben Jensen

Tom Munk
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