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1.

Generationsskifte i beredskabets ledelse

Sagsfremstilling
I forbindelse med sygdom blev fratrædelsesaftalen med viceberedskabschefen fra
den tidligere Frederikshavn Kommune forlænget. Det er p.t. aftalt, at

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

viceberedskabschefen går på pension pr. 30. november 2009.
Viceberedskabschefen fra tidligere Sæby Kommune går på pension den 31.
december 2009.
Beredskabschefen går på pension den 28. februar 2010.
Gennem de førte MUS-samtaler i juni måned med brandstationens heltidsansatte
personale er det klart kommet til udtryk, at et enigt personale ønsker ansat en
fultidsarbejdende uddannet beredskabschef. Et ligeledes enigt personale har peget
på, at stillingen bør opslås eksternt.
Teknisk direktør vil på mødet give en redegørelse for de organisatoriske
overvejelser i forvaltningen.
Indstilling


at redegørelsen drøftes

Beslutning Beredskabskommissionen den 10. august 2009


Teknisk direktørs orientering taget til efterretning

Beredskabskommissionen - Referat - 10. august 2009

Side 4 af 12

2.

Budget 2010 - 2013

Åben sag

Sagsfremstilling
Centralforvaltningen har udsendt "budgetvejledning 2010".
Af tidsplanen fremgår at forvaltningen skal aflevere det administrativt udarbejdede

Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

forslag senest den 15. juni.
Beredskabets budgetforslag behandles således:







Med-Møde
14. maj
Beredskabskommissionen
26. maj
Afleveres til centralforvaltningen
15. juni
Byrådets budgetmøde
24. juni
Beredskabskommissionen
10. august
MED-Møde
20. august

Byrådet godkendte i 2007 den risikobaserede dimensionering. I den forbindelse
blev der udarbejdet en investeringsramme for beredskabet.
I 2009 er der i samarbejde med Falck gennemført en revision af investeringsplanen,
ligesom der er foretaget en vurdering af materielinvesteringerne sammenholdt med
det mest optimale beredskab.
Der er således udarbejdet revideret plan med tilhørende bemærkninger. Planens
realisering vil betyde, at beredskabet forbedres idet der kommer "mere vand på
hjul"
Beredskabets budgetoplæg er opgjort således:
Drift:
Den nuværende driftsbevilling (rammen) minus de gennemførte reduktioner fra 2%
og 10% puljen + 93.000 kr som fremgår af det reviderede skema fra den
risikobaserede dimensionering + 400.000 kr til drift af SINE (driftsbevilling til SINE
godkendt i forbindelse med 2009 budgettet) + den normale prisfremskrivning.
Opmærksomheden henledes på at de nævnte 93.000 kr er opgivet i prisniveau
2007. Prisen skal derfor omregnes til 2010 niveau.
Herudover vil Brandskolens budget blive underkastet en nøje granskning for at se,
om der er dækning for tidligere års budget – balance mellem udgifter og indtægter –
det beregnede nettooverskud. En justering vil blive gennemført, hvis analysen
måtte vise at det er nødvendigt.
Anlæg 2010:
Nye porte på sydsiden af bygningerne
(lovkrav – medtaget i APV)
Bygningsvedligeholdelse på brandstationen:
Udarbejdelse af tilstands – og handlerapport

200.000 kr

100.000 kr.

.
Udskiftning af
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vinduer / døre

100.000 kr

Anlæg 2011:
Bygningsvedligeholdelse

1.000.000 kr.

MED-udvalget besluttede på sit møde den 14. maj 2009:
Oplægget tages til efterretning
Indstilling




at budgetoplægget drøftes
at budgetoplægget med evt. bemærkninger tages til efterretning
at den udarbejdede investeringsoversigt af 12/1 2009 med bemærkninger
godkendes som beredskabets grundlag for budgetudarbejdelsen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Indstillingen tiltrådt
Rammen for udmelding af driftsbudgettet følges. Denne foreligger p.t. ikke.
Med hensyn til anlægsønsker fremsendes disse til Teknisk Service til indarbejdelse
i puljen for renovering af kommunale bygninger.

Sagsfremstilling - Beredskabskommissionen den 10. august 2009
Anlægsønskerne er fremsendt til Teknisk Service, der oplyser, at puljen til
bygningsrenovering er halveret i budget 2010. Det kan derfor kun forventes
gennemført en portudskiftning i året 2010. Øvrige ønsker medtages i efterfølgende
år.
Driftsbudgettet er udarbejdet ud fra den givne ramme
Indstilling - Beredskabskommissionen den 10. august 2009
Det indstilles, at:



Teknisk Service´s udmelding tages til efterretning
det udarbejdede driftsbudget godkendes

Beslutning Beredskabskommissionen den 10. august 2009
Der omdeltes:




Brev af 6. august 2009 fra borgmesteren vedr. budget 2010 samt budget
2010-13
Brev af 1. august 2009 fra de 3 fungerende indsatsledere i
Frederikshavn/Sæby distrikt
Beredskabets oplæg til reduktion
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Beredskabschefen skitserede hvorledes det fremsendte oplæg til budget reduceres
for at leve op til de ændrede rammekrav.


Oplægget godkendt

Bilag
oversigt drift dateret 7/7 2009 (dok.nr.71165/09)
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3.

Skimmelsvampe i Beredskabets tjenesteboliger H.C.

Ørsteds Vej
Sagsfremstilling
I 2008 blev der konstateret skimmelsvampe i tjenesteboligerne ved beredskabet på

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning: Beredskabsafdelingen
Sbh: elol
Besl.
komp: Beredskabskommissionen

H.C. Ørstedsvej, Frederikshavn. I samarbejde med Teknisk Forvaltning, Teknisk
Service blev der udført en undersøgelse, hvor Teknologisk Institut udarbejdede en
rapport over omfanget på angrebet. Instituttet konkluderede, at der flere steder var
store mængder af skimmelsvampespore. Problemet er hovedsageligt et problem
på 1. sal, hvor soveværelse, værelser og badeværelse er placeret.
Problemet blev søgt afhjulpet ved en rengøring samt diverse forbedringer af
husene. Det må dog konstateres, at skimmelsvampene allerede i februar 2009 på
ny er fremkommet i et betydeligt omfang. Der er med beboerne lavet en midlertidig
aftale om en hyppig fjernelse af svampene ved en speciel rengøring, men
situationen er uholdbar.
I henhold til den af Velfærdsministeriet og Erhvervs – og Byggestyrelsen
udarbejdede ”Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt
og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum”, har kommunalbestyrelsen i medfør af
forskellige lovbestemmelser pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som
benyttes til beboelse og ophold, hvilket indebære, at kommunalbestyrelsen skal
reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er
angrebet af skimmelsvamp.

Teknisk Service oplyser, at såfremt man renoverer bygningerne med nye tage,
vinduer og døre kan der opnås et bedre klima, samt en energioptimering således at
man i fremtiden også vil kunne overholde Bygningsreglementet 2008.
Overslagsprisen er beregnet til 1,7 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 1,7 mio. kr. ekskl. moms kan fuldt ud lånefinansieres. Beredskabet
afdrager lånet med 135.000 kr. årligt over 25 år svarende til lånets løbetid.
I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 8 og 11 kan der opnås låneadgang
til renovering af udlejningsejendommen (nr. 8 vedr. udgifter til energibesparende
foranstaltninger og nr. 11 vedr. udgifter til kommunale beboelsesejendomme).
Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:


der optages lån på kr. 1,7 mio. kr. Beredskabet afdrager med 135.000 kr.
årligt i 25 år svarende til lånets løbetid



der gives anlægsbevilling på kr. 1,7 mio. kr.
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rådighedsbeløbet frigives

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13/5 2009:
Anbefales
MED-Udvalget besluttede på mødet den 14/5 2009:
Økonomiudvalget har den 13. maj vedtaget at anbefale renoveringen til Byrådets
godkendelse.
Der indkaldes hurtigst muligt til et planlægningsmøde mellem:


Teknisk Service



Husrepræsentanter



Stationsledelsen

På mødet udarbejdes handlingsplan, herunder fastlægges orienteringsmøde for
beboerne.
Indstilling - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
At sagen tages til efterretning
Beslutning Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning

Sagsfremstilling - Beredskabskommissionen den 10. august 2009
Der har været afholdt møde med beboerne, hvor Teknisk Service redegjorde for
omfanget af renoveringen, udbud og tidsplan m.v.
På mødet vil der blive givet en orientering om status for projektet.

Indstilling - Beredskabskommissionen den 10. august 2009


At orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 10. august 2009
Der omdeltes bilag af 6. august 2009 med tilhørende økonomiberegning udarbejdet
af Teknisk Service.


Indstillingen tiltrådt
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4.

Brandslukning til søs

Sagsfremstilling
Beredskabsstyrelsen har igen sendt ”Brandslukning til søs” øst og vest for
Storebælt i udbud efter den sidste annullerede licitation. Fristen for afgivelse af bud

Åben sag
Sagsnr: 09/30
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

er fastsat til den 7. maj 2009. I forbindelse med det nye udbud er der stillet
skærpede krav til uddannelse blandt m.h.t. helikopter transport, radiobetjening m.v.
I lighed med sidste gang er der etableret en rundspørge blandt brandmændene for
at sikre, at et tilstrækkeligt antal er interesseret i at medvirke til opgavens løsning.
Der vil på mødet blive givet en statusredegørelse.

Indstilling


At redegørelsen tages til efterretning

Beslutning MED-udvalg den 14. maj 2009
Indstillingen tiltrådt
Indstilling - Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
At redegørelsen tages til efterretning
Beslutning Beredskabskommissionen den 26. maj 2009
Taget til efterretning

Supplerende sagsfremstilling - Beredskabskommissionen den 10. august
2009
IMM har på vegne af Beredskabsstyrelsen ved brev af 23. juni 2009 meddelt
Frederikshavn Kommune, at vi var næstbedst både hvad angik pris og kvalitet.
Opgaven er således tildelt Århus Brandvæsen
Indstilling - Beredskabskommissionen den 10. august 2009
Til efterretning
Beslutning Beredskabskommissionen den 10. august 2009


Taget til efterretning

Bilag
IMM´s brev af 23. juni 2009 (dok.nr.71826/09)
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5.

Arbejdstilsynet

Sagsfremstilling
Beredskabsafdelingen har den 14. juli 2009 haft besøg af Arbejdstilsynet.
Arbejdstilsynet har givet påbud om etablering af udsugning i garagerne på H.C.

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp:

Ørsteds Vej 35.
Påbuddet skal være udført senest 1/1 2010.
Arbejdstilsynet vil orientere Beredskabsafdelingen skriftligt. Denne skrivelse
forventes modtaget inden kommissionsmødet den 10. august 2009.
Forvaltningen vil på mødet fremlægge indstilling til det videre forløb.
Indstilling
Det indstilles, at:


den på mødet fremlagte indstilling drøftes

Beslutning Beredskabskommissionen den 10. august 2009


Beredskabsafdelingens henvendelse af 4. august 2009 til arbejdstilsynet
kan godkendes i sin helhed

Bilag
Arbejdstilsynets påbud af 22. juli 2009 (dok.nr.82611/09)
Arbejdstilsynets høringsbrev af 22. juli 2009 samt bilag 2 og 3 (dok.nr.82614/09)
Beredskabsafdelingens mail af 4. august til Arbejdstilsynet (dok.nr.82615/09)
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Rex Christensen

Jørn Erik Larsen

Steen Jørgensen

Torben Christensen

John Henriksen

Anita Christensen

Tom Munk
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