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1.

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 5901
Sagsid.: 16/16
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016
Godkendt.
Fraværende: Jørgen Ahlquist (A)
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2.

Generel Beredskabsplan, Esbjerg, Varde og Fanø Kommune

Dok.nr.: 5953
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Kommunernes generelle beredskabsplaner skal godkendes i Byrådet en gang i hver
valgperiode. I denne valgperiode har Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner i fællesskab
oprettet Sydvestjysk Brandvæsen, som nu udgør beredskabet for de tre kommuner. Som
konsekvens heraf er kommunernes generelle beredskabsplaner samlet i en ny revideret
plan, som er tilpasset den nye beredskabsstruktur.

Sagsfremstilling
Formålet med beredskabsplanen er at give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab,
som skal bruges, når ekstraordinære hændelser skal håndteres. Planen skal beskrive,
hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og
rutiner ikke længere slår til. Det er derfor vigtigt, at planen holdes ajour og revideres,
når udviklingen gør det nødvendigt.
Den nye fælles beredskabsplan for Sydvestjysk Brandvæsens område er udfærdiget i et
samarbejde mellem Sydvestjysk Brandvæsen, Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner.
En væsentlig ændring er sammensætning af krisestaben, der fremover vil bestå af hver
kommunens repræsentant i koordineringsudvalget for Sydvestjysk Brandvæsen.
Krisestabens opgaver er, at sikre hurtig og relevant kommunikation og krisestyring til
hver kommune. Derudover at sikre alarmering af relevante personer i egen organisation
såfremt, der opstår en hændelse, der kræver samling af krisestaben.
Ligeledes skal det bemærkes, at krisekommunikationen i samarbejdet varetages og
koordineres via Esbjerg Kommunes kommunikationsafdeling.
Begrundelsen for at etablere en smal og entydig krisestab og krisekommunikation er, at
kunne understøtte Sydvestjysk Brandvæsen i hurtigt og entydigt at kunne kommunikere
en hændelse i kommunerne. Heldigvis er der normalt meget få hændelser årligt. Typiske
hændelser giver alene anledning til aktivering af informationsberedskabet, hvilket
betyder, at krisestabens repræsentanter orienterer i egen kommune. Ved at samle
hændelserne omkring krisestaben forventes det, at der kan opbygges en rutinering i
håndteringen af hændelserne. Håndtering af stabsberedskab og operationsberedskab
trænes i forbindelse med øvelser.
Beredskabsstyrelsens udtalelse til planen er vedlagt som bilag. Styrelsen skriver ”Generel
Beredskabsplan 2016 for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner opfylder til fulde
intentionerne og formålet omkring helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Planen er
ligeledes skrevet i et tilgængeligt sprog og har et omfang som vil gøre den anvendelig af
brugeren i en krisehåndteringssituation. Planen indeholder relevante bilag og
henvisninger hvoraf nogen af disse fremstår detaljeret beskrevet og bærer i høj grad
præg af at være gennemarbejdet og gennemtænkt”.
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Tidsplan
• April 2016 Orientering af Direktionerne i kommunerne
• April 2016 Høring og godkendelse i BRS
• April 2016 Behandling i Beredskabskommissionen
• Juni 2016 Behandling i Økonomiudvalg og Byråd i Kommunerne
Den generelle beredskabsplan udgør den overordnede ramme og skal suppleres med en
række delplaner i de enkelte forvaltninger. Generelt vurderes det, at beredskabet
fungerer tilfredsstillende, men man kan altid blive bedre. Derfor er der i forslaget til den
fælles generelle beredskabsplan særlige temaer, som der skal arbejdes videre med.
Temaerne er kommunikation og kendskab til beredskabsplaner i de enkelte forvaltninger
samt kendskabet til, hvorledes man skal reagere i beredskabssituationer. Det foreslås i
planen, at der som minimum skal gennemføres en øvelse i valgperioden.
I forbindelse med opdateringen af delplanerne vil der blive sat fokus på kommunikation
og kendskab til planer og der vil i.f.t. delplaner fra Sydvestjysk Brandvæsens side blive
sat fokus på dialog, erfaringsudveksling, øvelser og kommunikation.

Lovgrundlag, planer mv.
Beredskabsloven

Kompetencer
Beredskabskommissionen > Økonomiudvalg > Byråd

Høring
Beredskabsstyrelsen

Vurdering herunder alternativer
Det vil være muligt, at udfærdige tre særskilte generelle beredskabsplaner, således hver
kommune vil have sin egen. Det vurderes dog, at være mindre hensigtsmæssigt af
hensyn til Sydvestjysk Brandvæsens mulighed for at aktivere og kommunikere
beredskabshændelser i de tre kommuner.

Indstilling
Koordinationsudvalget for Sydvestjysk Brandvæsen indstiller
at den fælles generelle beredskabsplan godkendes.

Bilag
1 Åben Generel plan 2016 BRS godkendt. Kommission 21.04.2016
2 Åben Generel plan 2016 BILAG BRS godkendt. Kommission 21.04.2016
3 Åben BRS godkendelsesbrev - generel beredskabsplan 2016

87469/16
87452/16
92689/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016
Planen blev drøftet, og sektoransvaret præciseres i forhold til planens
kommunikationsdel. Dette tilføjes i planens stk. 5.3
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Beredskabskommissionen godkendte den generelle beredskabsplan, og indstiller til
Byrådene,
at planen godkendes
Fraværende: Jørgen Ahlquist (A)
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3.

Regnskabsafslutning 2015

Dok.nr.: 5960
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs
drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet har været forelagt Koordinationsudvalget og
regnskabet forelægges nu Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de
tre byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene.

Sagsfremstilling

·
·
·

·

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2015 med et mindre forbrug på kr.
1.920.000 i forhold til budget. Årets positive resultat bærer præg af en række faktorer
der må anses overvejende at være enkeltstående i forbindelse med oprettelse af
selskabet.
Der har i 2015 være større indtægter på frasalg af materiel i forbindelse med henholdsvis
beredskabssammenlægningen og indførelsen af en ny og effektiviseret risikobaseret
dimensionering.
Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart overførte midler på kr. 2.915.000 fra de
tre tidligere enkeltberedskaber.
Med baggrund i et manglende beredskabsforlig og dermed fremadrettet uklar
opgavefordeling mellem det statslige og de kommunale redningsberedskaber, har
Sydvestjysk Brandvæsen i 2015 været tilbageholdende med at foretage fremadrettede
nødvendige materielinvesteringer og mandskabsuddannelser.
Sydvestjysk Brandvæsen har i 2015 i forhold til budget haft markant øget indtjening på
salg af kurser og ydelser som ikke kan forudsættes at være på samme niveau i de
kommende år.
Med baggrund i dette foreslås det, at de ikke forbrugte midler fra 2015 overføres til
2016, idet Sydvestjysk Brandvæsen imødeser forskellige større udgifter i 2016, som ikke
kan rummes i de nuværende reducerede driftsbudgetter.
Klimaforandringer har på landsplan stort fokus, og kommunerne arbejder i disse år med
langsigtede tilpasninger af infrastrukturen for at afhjælpe virkningerne af ekstreme
nedbørsmængder, flere og kraftigere storme, længere tørkeperioder mv. Men på kort sigt
vil klimahændelserne i de kommende år medføre et større pres på den afhjælpende
indsats. Et øget pres som allerede nu tydeligt kan mærkes hos de kommunale
redningsberedskaber. Det anses derfor for nødvendigt at foretage større investeringer i
materiel som pumper, generatorer, flydespærringer og inddæmningsmateriel mv. for
fremadrettet at kunne håndtere disse hændelser forsvarligt. Hertil kommer, at behovet
for personel og uddannelse som supplement til det primære beredskab er nødvendigt for
at opretholde og sikre det operationelle behov i disse situationer.
Sydvestjysk Brandvæsen anser det for nødvendigt i 2016 at igangsætte disse
materielinvesteringer i form af forøgelse af den eksisterende pumpekapacitet. Disse
investeringer forventes samlet at beløbe sig til ca. 600.000,- Sydvestjysk Brandvæsen
anbefaler at disse investeringer i de efterfølgende år følges op med yderligere
investeringer i blandt andet inddæmnings- og afspærringsmateriel.
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For at søge at fastholde den positive vækst i kursussalg og andre indtægtsdækkede
ydelser, herunder hjemtagelse af opgaven vedr. servicering af Esbjerg Kommunes
mindre slukningsmateriel, er der i løbet af 2015 indkøbt køretøjer. Udgifterne til
opbygning af køretøjer samt større reparationer og udgifter til forlængelse af levetid på
eksisterende køretøjer og materiel forventes sammenlagt at beløbe sig til ca. kr. 500.000
i 2016.
Der er i løbet af 2015 som led i det naturlige generationsskifte i det primære beredskab
samt styrkelse af det supplerende personel til klimaberedskabet planlagt uddannelse af
brandmænd, holdledere samt grunduddannelse af frivillige brandfolk til gennemførelse i
2016. Oprindeligt var en del af disse uddannelsesforløb planlagt til gennemførelse i 2015,
men det har ikke været muligt at få pladser på de eksterne uddannelsessteder, hvorfor
de udgifter der oprindeligt var afsat i 2015 forventes anvendt i 2016.
Derudover er der primo 2016 foretaget og planlagt forskellige mindre investeringer, som
andrager ca. kr. 500.000, -

Kompetencer
Beredskabskommissionen > Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller
at regnskab 2015 oversendes til endelig godkendelse i byrådene
at mindre forbruget for 2015 overføres til budget 2016

Bilag
1 Åben Årsregnskab 2015 - SVJB - klar til revisionspåtegning

92691/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016
Beredskabskommissionen godkendte det reviderede årsregnskab, samt indstiller til
Byrådene,
at mindre forbruget overføres til budget 2016.
Fraværende: Jørgen Ahlquist (A)
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4.

Budget SVJB 2017-2020

Dok.nr.: 5961
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige
budgetoverslag for det fælleskommunale redningsberedskab.
Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige
budgetoverslag for det fælleskommunale redningsberedskab til de tre byråd med henblik
på endelig vedtagelse.
Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er
nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser.
Forslaget tilstilles de enkelte byråd med henblik på endelig vedtagelse.
Det samlede tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i overslagsårene 2017 - 20 fra Varde,
Fanø og Esbjerg kommuner fremgår af det vedlagte bilag. De enkelte kommunernes
tilskud er beregnet ud fra den vedtagne fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling
Det fælleskommunale redningsberedskabs basisbudget er PL reguleret og tilrettet
tidligere beslutninger vedrørende indsatslederstruktur og den risiko baserede
dimensionering.
Koordinationsudvalgets formand vil ved mødet gennemgå det fireårige budget samt
forslag om, at der over en 10 årig periode tilføres yderligere midler til udvidelse af det
eksisterende klimaberedskab i Sydvestjysk Brandvæsen. Det handler om forøgelse af
pumpe/inddæmnings og generatorkapacitet samt uddannelse, drift og vedligeholdelse af
mandskab.
Formålet er at forbedre den afhjælpende indsats, når borgere og virksomheder i de tre
kommuner berøres af klimarelaterede hændelser med målrettede investeringer.

Økonomi
Det foreslås, at der jævnfør fordelingsnøgle i en tiårig periode investeres 1,7 mio. kr.,
hvilket giver nedenstående fordeling mellem kommunerne.
Klimainvesteringer:
Over 10 år
Esbjerg:

1.000.000

Varde:

581.633

Fanø:

119.048
1.700.680
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Kompetencer
Beredskabskommissionen > Økonomiudvalgene > Byrådene

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller
at basisbudgettet fremsendes til byrådene med henblik på endelig vedtagelse
atdet indstilles, at der tilføres 1,7 mio kr. over en 10 årig periode til afhjælpende indsats
ved klimahændelser

Bilag
1 Åben Budgetoversigt SVJB 2017 - 2020

92695/16

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016
Beredskabskommissionen godkendte, at basisbudgettet fremsendes til endelig vedtagelse
i Byrådene.
Beredskabskommissionen anerkendte, at der i de kommende år vil være behov for
ekstraordinære investeringer i materiel og udstyr til den afhjælpende indsats i forbindelse
med de tiltagende klimahændelser.
Beredskabskommissionen indstiller,
at behovet for investeringer vurderes i forbindelse med årsafslutning 2016.
Fraværende: Jørgen Ahlquist (A)
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5.

Sager til orientering

Dok.nr.: 5962
Sagsid.: 16/16
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Beredskabschefen orienterer om følgende punkter på mødet:
·

Beredskabsforliget 2016

·

Nyt lovforslag til Beredskabsloven samt ændret lovforslag til byggelovgivningen

·

Samarbejdsmøde med Regionenes ambulancetjeneste

Indstilling
Beredskabschefen indstiller
at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016
Beredskabskommissionen tog orienteringerne til efterretning.
Fraværende: Jørgen Ahlquist (A)
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6.

Eventuelt

Dok.nr.: 5902
Sagsid.: 16/16
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-04-2016
- Orientering om møde afholdt mellem Koordinationsudvalget og KL.
- Orientering om eventuel fremtidig placering af politiskole.
Fraværende: Jørgen Ahlquist (A)
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Bilagsliste
2.

Generel Beredskabsplan, Esbjerg, Varde og Fanø Kommune
1.
Generel plan 2016 BRS godkendt. Kommission 21.04.2016 (87469/16)
2.
Generel plan 2016 BILAG BRS godkendt. Kommission 21.04.2016 (87452/16)
3.
BRS godkendelsesbrev - generel beredskabsplan 2016 (92689/16)

3.

Regnskabsafslutning 2015
1.
Årsregnskab 2015 - SVJB - klar til revisionspåtegning (92691/16)

4.

Budget SVJB 2017-2020
1.
Budgetoversigt SVJB 2017 - 2020 (92695/16)
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