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1.

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 5306
Sagsid.: 16/16
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
Godkendt

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)
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2.

Risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens
område

Dok.nr.: 5305
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Beredskabskommissionen behandlede den 11. november 2015 en lignende sag om
indsatslederstrukturen og den risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens
(SVJB) område. Beredskabskommissionen besluttede, at indstillingen til byrådene skulle
afvente forvaltningens møde med Beredskabsstyrelsen (BRS) den 18. november 2015,
hvor der forventes en afklaring af Beredskabsstyrelsens indstilling til en justering af
indsatslederstrukturen i SVJB’s område.
Byrådene i Varde, Fanø og Esbjerg Kommuner har i 2015 godkendt en
indsatslederstruktur med 2½ områdedækkende indsatsledere i SVJB’s område, men SVJB
modtog den 10. september 2015 brev fra BRS med nye bemærkninger til den tidligere
godkendte indsatslederstruktur. BRS’s bemærkninger gik på, at to af de fastansatte
indsatsledere, der vil indgå i syd-vagten, havde bopæl i Ribe, og at Esbjerg by derfor i
nogle tilfælde ikke vil være døgndækket af en bosiddende indsatsleder.
SVJB fremsendte ultimo november 2015 forslag til plan for den risikobaserede
dimensionering af Sydvestjysk Brandvæse med et forslag om en 3½ områdedækkende
indsatslederstruktur.
Den 23. december 2015 modtog SVJB udtalelse fra BRS over forslag til plan for den
risikobaserede dimensionering af SVJB (vedlagt som bilag).

Sagsfremstilling
Den væsentligste ændring i forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af SVJB
er, at indsatsledervagten på baggrund af dialog med BRS den 1. oktober 2015 foreslås
ændret fra 2½ områdedækkende indsatsledervagt til 3½ områdedækkende
indsatsledervagt.
Vagten tilrettelægges således, at på hverdage i dagtimerne består indsatsledervagten af
3 vagthavende plus et antal vagtfri indsatsledere. Indsatslederne opholder sig på
skiftende steder i Sydvestjysk Brandvæsens område med udgangspunkt fra
administrationen på brandstationen i Esbjerg. Efter normal arbejdstid samt i weekender
og på helligdage vil vagten betjenes af 3 vagthavende indsatsledere med udgangspunkt
fra henholdsvis Vardeområdet, Esbjerg by samt Ribeområdet.
Den halve vagt, som er tiltænkt Fanø, er ikke vagtfastsat i dagligdagen, men vagtsættes
udelukkende i forbindelse med optræk til storm, ekstrem tørke mv. Jf. BRS udtalelse skal
særligt denne del følges tæt og evalueres.
I forbindelse med varsel om eksempelvis klimahændelser som storm/orkan vil der
herudover ved politiets udsendelse af informationsberedskab ske en vurdering af
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Beredskabschefen om eventuel yderligere opgradering med vagtfrie indsatsledere til
henholdsvis den lokale beredskabsstab (LBS) og det operative beredskab.
Øvrige ændringer i dimensioneringen er justeringer og opdateringer, således de tre
kommuners tidligere dimensioneringer nu er samlet i en fælles dimensionering.
Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af den fælles risikobaserede dimensionering:
• Oktober / november 2015: Udarbejdelse af ny samlet risikobasseret
dimensionering
• November 2015: Dialogmøde med BRS
• November / December 2015: fremsendelse af plan til BRS til udtalelse
• Januar/Februar 2016: Godkendelse i Kommissionen og i Byrådene
I den fremadrettede indsatslederstab, der pt. omfatter 8 fastansatte indsatsledere er
vagtplanlægningen på plads, således at den nye struktur er trådt i kraft fra den 1.
december 2015. Der er en overgangsperiode, hvor indsatslederne hver især i Midt og i
Syd har flere vagter, indtil der er ansat og uddannet to nye indsatsledere i Sydvestjysk
Brandvæsen.

Økonomi
Forslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene 2016-2019.
I forhold til den besparelse, der var ved en 2½ vagtordning, vil der ved denne ændring
være en besparelse på kr. 348.414 det første år og kr. 623.414 de følgende år.
Besparelserne ved de forskelige modeller fremgår af bilag.
Driftsunderskuddet i de enkelte overslagsår samt fordelingen mellem de tre kommuner
fremgår af nedenstående tabel:

Esbjerg (58,8%)
Varde (34,2%)
Fanø (7%)
I alt:

2016
299.880
174.420
35.700
510.000

2017
196.980
114.570
23.450
335.000

2018
196.980
114.570
23.450
335.000

2019
196.980
114.570
23.450
335.000

Kommunerne er orienteret om situationen og der er reserveret midler til formålet.

Kompetencer
Beredskabskommissionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at,
1. Fanø, Varde og Esbjerg kommuner anmodes om, at der bevilliges yderligere
510.000 kr. i 2016 og 335.000 kr. i overslagsårene jf. fordelingsnøglen.
2. den risikobaserede dimensionering af SVJB’s område godkendes

Bilag
1 Åben Oversigt over økonomi ved ændret indsatslederstruktur i SVJB
2 Åben Udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede
dimensionering for Sydvestjysk Brandvæsen
3 Åben Risikobaseret dimensionering 2016, rev. 20.1

292353/15
13914/16
19115/16
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Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
Godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)
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3.

Tilrettede vedtægter for Sydvestjysk Brandvaæsen

Dok.nr.: 5283
Sagsid.: 13/17955
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner godkendte i oktober 2014 en
sammenlægning af de 3 kommuners beredskaber. Oprettelse af SVJB skete i henhold til
§ 60 i lov om kommunernes styrelse. Oprettelsen af et § 60 selskab kræver godkendelse
af Tilsynet, Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling
Tilsynet gav den 19. december 2014 en betinget godkendelse af vedtægterne
(samordningsaftalen). Denne er blevet uddybet i skrivelser fra Tilsynet den 15.
september og 20. november 2015, og der har været en løbende dialog med Tilsynet.
Godkendelsen af vedtægterne er betinget af, at der var en række forhold i vedtægterne,
der efterfølgende skulle tilrettes.
Der er nu blevet udarbejdet et forslag til en tilretning af vedtægterne således, at de
opfylder Tilsynets krav. De nye vedtægter skal godkendes i de 3 kommuners byråd og
derefter godkendes i Tilsynet.
De væsentligste tilretninger, der er foretaget i vedtægterne, er:
Beskrivelse af opgaver ud over opgaver i henhold til beredskabsloven. (§1 stk. 1
i forslaget til vedtægter)
Tilsynet har krævet, at det i vedtægterne præciseres, hvilke opgaver ud over dem, der
udspringer fra Beredskabsloven, SVJB udfører. Denne præcisering fremgår af bilag 1 til
forslaget til vedtægter. Dette ændre ikke noget i forhold status quo.
Fyrværkeriloven og Beskyttelsesrumsloven (§1 stk. 3 i forslaget til vedtægter)
Der er ikke hjemmel i de 2 love til at delegere myndighedsopgaverne herfra til § 60
selskabet, hvilket er taget til efterretning i forslaget til vedtægter. Samtidig er det
indføjet, at hvis sådan en hjemmel bliver indført senere, overgår myndighedsopgaven
automatisk til SVJB.
Udgiftsfordeling mellem kommunerne. (§3 stk. 1 i forslaget til vedtægter)
Tilsynet efterlyser en klar bestemmelse for, hvordan udgifterne fordeles mellem
kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af bilag 2 til forslaget til vedtægter. Dette
ændre ikke noget i forhold status quo.
Hæftelse (§3 stk. 5 i forslaget til vedtægter)
Tilsynet har efterlyst en præcisering af kommunernes hæftelse både indbyrdes og i
forhold til tredjemand, hvorfor dette er sat ind.
Viceberedskabschef (§6 stk. 4)
Viceberedskabsstillingen er fjernet fra forslaget til vedtægter således, at der i
vedtægterne ikke længere er et krav om ansættelse af en viceberedskabschef.
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Bestyrelse/Koordinationsudvalg må ikke have selvstændig kompetence (§7 i
forslaget til vedtægter)
Tilsynet pointerer, at et administrativt organ ikke må have selvstændig
beslutningskompetence i forhold til Beredskabskommissionen, og de foreslår i øvrigt at
ændre navnet fra bestyrelse til et andet navn, der ikke indikerer, at der er tillagt organet
selvstændig beslutningskompetence.
I forslaget til vedtægter er navnet ændret fra bestyrelse til Koordinationsudvalg, og der
er i vedtægterne ikke tillagt Koordinationsudvalget selvstændig beslutningskompetence.
Stedfortræderfunktion for beredskabschefen (§8 stk. 6 i forslaget til vedtægter)
Af de nuværende vedtægter fremgår det, at Beredskabskommissionen ansætter både
beredskabschefen og viceberedskabschefen. I forslaget til vedtægter er
viceberedskabschefen fjernet. I stedet har beredskabschefen ansvaret for at ansætte en
stedfortræder for beredskabschefen.
Indgåelse af leasing aftaler (§13 stk. 6)
Bestemmelsen om indgåelse af leasing aftaler er ændret fra, at kommunalbestyrelserne i
de 3 kommuner skal godkende leasingaftaler til, at godkendelse af leasing aftaler skal
følge de almindelige regler i hver af de 3 kommuner. Dette er sket for at skabe en mere
fleksibel løsning.
Opsigelse/ophævelse af fælleskabet (§15 stk. 1 og 2)
Bestemmelserne for, hvornår der er tale om hhv. opsigelse og ophævelse, er præciseret.
Sammensætning af Beredskabskommissionen.
Det skal nævnes, at Tilsynet i den betingede godkendelse af vedtægterne af den 15.
september 2014 underkendte sammensætningen af Beredskabskommissionen. Efter at
have forelagt problemstillingen for Forsvarsministeriet ændrede de dette til en
godkendelse af sammensætningen i skrivelse af 20. november 2015. Derfor er der ikke
ændret i sammensætningen af Beredskabskommissionen i forslaget til vedtægter.

Lovgrundlag, planer mv.
Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Tilretning af vedtægterne har ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Kompetencer
Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner

Indstilling
Beredskabskommissionen indstiller til byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner, at:
- Forslag til tilrettede vedtægter for SVJB inkl. bilag godkendes.

Bilag
1 Åben Bilag 2 til forslag til reviderede vedtægter, januar 2016
2 Åben Bilag 1 til forslag til reviderede vedtægter, januar 2016
3 Åben Forslag til reviderede vedtægter, januar 2016

18270/16
18263/16
18257/16
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Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
Godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)
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4.

Tilrettet forretningsorden for Sydvestjysk Brandvæsen

Dok.nr.: 5324
Sagsid.: 16/1202
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
På baggrund af Tilsynets bemærkninger vedrørende Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter
fremlægges hermed forslag til justeret og tilrettet forretningsorden for SVJB. Herudover
er der opsamlet erfaring fra 2015, som ligeledes har medført forslag om justeringer.

Sagsfremstilling
Vedlagte forslag til reviderede og tilrettede forretningsorden er konsekvensrettet i.f.t.
tilsvarende rettelser og justeringer i SVJB’s vedtægter.
Generelt er bestyrelse erstattet af koordinationsudvalg.
Herudover er reglerne vedrørende indkaldelse og udsendelse af dagsordener tilpasset
kommunernes normalforretningsorden, således tidsfrister er identiske.
Der er foretaget ændringer vedrørende protokol, således det ikke skal fremgå, hvem der
har ledet mødet og ej heller, hvem der har ført protokollen, da dette fremgår på anden
vis.
Selvstændigt afsnit vedrørende målsætning og strategi er revideret og skrevet ind andre
steder, hvor det giver bedre mening.
Bestemmelse om at revisor skal deltage ved behandling af årsregnskab ændres til kan
deltage. Ligeledes udgår bestemmelsen om, at der udarbejdes grønne regnskaber. Der
udarbejdes alene regnskab.
Afsnit vedrørende miljøforhold udgår, da dette reguleres via samarbejdssystemet.

Lovgrundlag, planer mv.
Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter.

Økonomi
Tilretning af forretningsorden har ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Kompetencer
Beredskabskommissionen
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Indstilling
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen
at forslag til tilrettede Forretningsorden for Sydvestjysk Brandvæsen godkendes.

Bilag
1 Åben Forretningsorden - Forslag januar 2016

19907/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
Godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)
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5.

Sager til orientering

Dok.nr.: 5325
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
Beredskabschefen orienterer om følgende på mødet:
·
·
·
·
·

Danske Beredskabers årsmøde 26.08.2016, indbydelse til kommissionsformand eller
politisk repræsentant til debatmøde
Frivillige repræsentanter i kommissionen for Varde og Fanø stopper
Nuværende slukningsaftaler med nabokommuner skal genudarbejdes med nye
selskaber
Orientering om påtænkt organisationsændring i Sydvestjysk Brandvæsen efter
viceberedskabschefens afgang
Nye distinktionsregler under Danske Beredskaber trådt i kraft 1. januar 2016.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller
at Orienteringerne tages til efterretning

Bilag
1 Åben Vejledning om de fælleskommunale beredskabers distinktionering
1.1.2016

19020/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)
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6.

Eventuelt

Dok.nr.: 5307
Sagsid.: 16/16
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
KKK kontaktes med henblik på at få sat KL’s rolle og engagement i.f.t. udmøntning af
økonomiaftalen vedrørende sammenlægning af beredskaberne på dagsordenen.
Orientering om beredskabshændelse, hvor en strandet pram på grænsen mellem Varde
og Ringkøbing er væltet.
Velkomst til Michel Andreasen, observatør for de frivillige i Varde Kommune.
Politiet orienterede om, at man det første år deltager i 4 beredskabskommissioner og
man herefter vil evaluere på deltagelse.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)

Side 12

Beredskabskommissionen
03-02-2016

7.

Næste møde

Dok.nr.: 5356
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Forslag til nyt møde den 21. april 2016 kl. 9.00
Aftalen er sendt til alles kalendere.

Beslutning Beredskabskommissionen den 03-02-2016
Godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Kjeld Anker Espersen (A)
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Bilagsliste
2.

Risikobaserede dimensionering i Sydvestjysk Brandvæsens område
1.
Oversigt over økonomi ved ændret indsatslederstruktur i SVJB (292353/15)
2.
Udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering for Sydvestjysk
Brandvæsen (13914/16)
3.
Risikobaseret dimensionering 2016, rev. 20.1 (19115/16)

3.

Tilrettede vedtægter for Sydvestjysk Brandvaæsen
1.
Bilag 2 til forslag til reviderede vedtægter, januar 2016 (18270/16)
2.
Bilag 1 til forslag til reviderede vedtægter, januar 2016 (18263/16)
3.
Forslag til reviderede vedtægter, januar 2016 (18257/16)

4.

Tilrettet forretningsorden for Sydvestjysk Brandvæsen
1.
Forretningsorden - Forslag januar 2016 (19907/16)

5.

Sager til orientering
1.
Vejledning om de fælleskommunale beredskabers distinktionering 1.1.2016
(19020/16)
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