Referat
fra
Beredskabskommission

Mødedato:

Tirsdag den 13. januar 2015

Mødetidspunkt: 09:00
Mødested:

Vibevej 18

Deltagere:

Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist,
Kjeld Anker Espersen, Kristine Kaas Krog, rep. for Politidirektøren, Christian Mortensen, Kim Aas, Bent Kristensen

Afbud:

Fraværende: rep. for Politidirektøren

Indholdsfortegnelse
Side
1. Konstituering af Beredskabskommissionen

3

2. Godkendelse af dagsorden

4

3. Godkendelse af forretningsorden for §60 selskabet

5

4. Årets møder

6

5. Fremadrettet delegationsbeskrivelse og beslutningskompetence
fra Kommissionen til Sydvestjysk brandvæsen

7

6. Gennemgang af bestyrelsens organisering og daglige arbejde samt
væsentlige punkter i Sydvestjysk brandvæsens vedtægter

8

7. Oplæg til beslutning om fremtidig fælleskommunal krisestab samt
udarbejdelse af generelle beredskabsplaner i kommunerne.

9

8. Økonomi Sydvestjysk brandvæsen herunder regnskab,
åbningsbalance og budget 2015-2018

10

9. Proces for udarbejdelse af plan for risikobaseret dimensionering
af redningsberedskabet

11

10. Forslag til indtægtsgivende virksomhed samt oplæg til beslutning
af Sydvestjysk Brandvæsens gebyrer og takster.

12

11. Samarbejder mellem Sydvestjysk brandvæsen og deltagerkommunernes forvaltninger

13

12. Sager til orientering

14

Bilagsliste

15

Underskriftsblad

16

Side 2

1.

Konstituering af Beredskabskommissionen

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
I henhold til vedtægterne for det fælles kommunale §60 selskab skal Beredskabskommissionen konstitueres ved oprettelse af selskabet.
§4, stk. 3: ”Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de
3 borgmestre for byrådets valgperiode. Ved oprettelsen af selskabet vælges formanden
blandt de 3 borgmestre for den resterende del af byrådenes valgperiode.”

Bilag
•

Bilag 1 - Vedtægter

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

Beredskabskommissionen konstituerer sig.

Beslutning
Johnny Søtrup blev valgt som formand
Erik Buhl blev valgt som næstformand

Side 3

2.

Godkendelse af dagorden

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning
Dagsorden blev godkendt

Side 4

3.

Godkendelse af forretningsorden for §60 selskabet

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
I henhold til vedtægterne §5, stk. 2 fastsætter Beredskabskommissionen selv sin forretningsorden.
Styregruppen har udarbejdet et forslag til forretningsorden som vedlægges til godkendelse.

Bilag
•

Bilag 2 - Forretningsorden

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

Forslag til forretningsorden godkendes

Beslutning
Det tilføjes, at Viceberedskabschefen deltager i Kommissionens møder
Under pkt. 5.2 tilføjes i hvilke tilfælde de frivillige repræsentanter med observatørstatus
ikke kan deltage i fuldt omfang i kommissionsarbejdet, eksempelvis i forbindelse med
afstemningshandlinger og i behandlingen af visse lukkede sager

Side 5

4.

Årets møder

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagfremstilling
Det foreslås, at intensiteten i første halvår hæves fra 2 til 3 møder med følgende forslag
til datoer: 13. januar, 4. marts og 22. maj kl. 9-11.
For andet halvår af 2015 foreslås følgende datoer: 26. august og den 11. november kl.
9-11.
Møderne foreslås afholdt på Esbjerg Brandstation, Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt

Side 6

5.

Fremadrettet delegationsbeskrivelse og beslutningskompetence fra Kommissionen til Sydvestjysk brandvæsen

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
De tre hidtidige kommuners delegationsbeskrivelser foreslås sammenskrevet til en delegationsbeskrivelse gældende for det samlede Sydvestjysk Brandvæsens område.
Forslag til sammenskrevet delegationsbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling
Beredskabslovens § 10 fastsætter, at to eller flere kommunalbestyrelser kan samordne
deres redningsberedskab. Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal
nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som Byrådet henlægger til denne. Byrådene kan endvidere træffe beslutning om at opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til byrådene, henlægges til den
fælles beredskabskommission.
Ud fra princippet om, at der i kommunen skal ske en smidig og effektiv sagsbehandling,
er der for Sydvestjysk Brandvæsen udarbejdet denne delegationsbeskrivelse, der delegerer en række administrative afgørelser til Brandvæsnet.
I forbindelse med, at de tre beredskaber sammenlægges på tværs af kommunegrænserne, skal der ligeledes træffes beslutning om indsatsledernes fremadrettede indsatsmæssige beslutningskompetencer og om ledelsens samt udpegede indsatslederes beslutningskompetence i LBS (operativ lokal beredskabsstab) for alle deltagerkommuner.

Bilag
•

Bilag 3 - Delegationsbeskrivelse

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

Forslag til fremadrettet delegationsbeskrivelse godkendes.

•

Indsatslederne i Sydvestjysk Brandvæsen fremadrettet får indsatsmæssige herunder økonomisk beslutningskompetence i alle deltagerkommuner.

•

Beredskabschef, Viceberedskabschef samt udpegede indsatsledere får indsatsmæssig beslutningskompetence i alle deltagerkommuner i LBS (operativ lokal beredskabsstab).

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt

Side 7

6.

Gennemgang af bestyrelsens organisering og daglige arbejde
samt væsentlige punkter i Sydvestjysk brandvæsens vedtægter

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
Jf. vedtægterne §7, stk. 1 har selskabet en bestyrelse bestående af en ledelsesrepræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Hver kommune udpeger selv sin ledelsesrepræsentant.
Bestyrelsesformanden vil ved mødet orientere om bestyrelsens organisering og daglige
arbejde samt om væsentlige punkter i Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter.
Esbjerg Kommune har den 19-12-2014 modtaget en godkendelse af vedtægterne fra
Statsforvaltningen på visse betingelser. Bestyrelsesformanden vil på mødet gennemgå
væsentlige punkter fra godkendelsen.
Beredskabschefen vil ved mødet orientere om selskabets organisering.
Vedtægter, organisationsplan og brev fra Statsforvaltningen er vedlagt som bilag.

Bilag
•
•
•

Bilag 1 - Vedtægter
Bilag 4 - Organisationsplan
Bilag 5 - Svar fra Statsforvaltningen

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

Orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning med den tilføjelse af bilag vedr. Bestyrelsens arbejdsgrundlag udsendes med referatet.

Side 8

7.

Oplæg til beslutning om fremtidig fælleskommunal krisestab
samt udarbejdelse af generelle beredskabsplaner i kommunerne.

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
Der lægges op til en beslutning om, at bestyrelsen for Sydvestjysk Brandvæsen varetager funktionen som kommunal krisestab i deltagerkommunerne, og at bestyrelsesmedlemmet indkalder ad hoc ressourcepersoner fra egen kommune.
Derved skabes en mere smidig alarmeringsfase af krisestaben ligesom det herved sikres,
at der kun indkaldes de personer, der skal bruges i situationen.
De generelle beredskabsplaner som blandt andet indeholder aktivering af krisestaben og
generelle beredskabsforhold i øvrigt i deltagerkommunerne, skal fortsat udarbejdes i
hver enkelt deltagerkommune. Der lægges op til en beslutning om, at Sydvestjysk
Brandvæsen i samarbejde med kommunerne fremadrettet udarbejder de generelle overordnede beredskabsplaner.
I forhold til udarbejdelse af øvrige beredskabsplaner, delplaner mv. i kommunerne kan
Sydvestjysk Brandvæsen tilbyde vejledning til kommunerne.

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

•

Bestyrelsen for Sydvestjysk Brandvæsen varetager funktionen som kommunal krisestab i deltagerkommunerne, og at bestyrelsesmedlemmet indkalder ad hoc ressourcepersoner fra egen kommune.
Sydvestjysk Brandvæsen i samarbejde med kommunerne fremadrettet udarbejder
de generelle overordnede beredskabsplaner.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt

Side 9

8.

Økonomi Sydvestjysk brandvæsen herunder regnskab, åbningsbalance og budget 2015-2018

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Saagsfremstilling
Bestyrelsesformanden vil ved mødet gennemgå det fireårige budget og en foreløbig åbningsbalance for Sydvestjysk Brandvæsen for 2015-2018.
Ud fra de økonomiske forudsætninger lægges der op til en foreløbig drøftelse i Beredskabskommissionen af kommunernes holdning til opretholdelse af det fremtidige serviceniveau.

Bilag
•
•

Bilag 6 - Budget 2015-2018
Bilag 7 - Åbningsbalance

Indstilling
Bestyrelsen anbefaler, at
•

Orienteringen vedrørende budget og åbningsbalance tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning

Side 10

9.

Proces for udarbejdelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
For identificering af besparelses- og effektiviseringspotentialer lægges op til, at deltagerkommunernes hidtidige risikobaserede dimensioneringer sammenskrives og at der herunder foretages analyser af eventuelle effektiviseringspotentialer. En sådan analyse vil
kunne færdiggøres som udkast til maj-mødet i Beredskabskommissionen.
Med udgangen af 2014 er der på tværs af kommunerne flere indsatsledere, der af uddannelsesmæssige årsager mister kompetencen, og såfremt der ikke reduceres i indsatsledervagterne, skal der iværksættes nyuddannelser/ansættelser.
Sydvestjysk Brandvæsen råder pt. over 5 døgndækkende indsatsledervagter.
Aktuelt lægges der op til, at Beredskabskommissionen beslutter omfanget af fremtidig
døgndækkende indsatsledervagter i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde. Beredskabschefen vil på mødet redegøre nærmere for de forskellige mulige løsninger på dækning af indsatsledervagten i Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde.
Eventuelle ændringer i den samlede risikobaserede dimensionering herunder indsatsledervagter skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen inden endelig vedtagelse i de tre byråd.

Bilag
•
•

Bilag 8 - Kort over indsatsområder for SVJB
Bilag 9 - Debatoplæg vedr. fremadrettet indsatslederstruktur

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•
•

Beredskabskommissionen træffer beslutning om omfanget af den fremtidige indsatsleder struktur i det samlede dækningsområde.
Processen for udarbejdelse af ny riskobaseret dimensionering tages til efterretning

Beslutning
Sagen blev udsat til mødet i marts 2015 med henblik på yderligere analyse af konsekvenserne af en eventuel reduktion af indsatsledere.

Side 11

10.

Forslag til indtægtsgivende virksomhed samt oplæg til beslutning af Sydvestjysk Brandvæsens gebyrer og takster.

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
Der lægges op til, at Beredskabskommissionen beslutter niveauet for Sydvestjysk Brandvæsens gebyrer og takster.
Der lægges op til, at Sydvestjysk Brandvæsen i mindre omfang kan have indtægtsgivende virksomhed i lighed med praksis fra de tre tidligere beredskaber.

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•
•

Forslag til niveauet for Sydvestjysk Brandvæsens gebyrer og takster godkendes
Forslag til indtægtsgivende virksomhed. for Sydvestjysk Brandvæsen godkendes.

Bilag
•

Bilag 10 - Indtægtsgivende virksomhed og gebyrer

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt

Side 12

11.

Samarbejder mellem Sydvestjysk brandvæsen og deltagerkommunernes forvaltninger.

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jfm
Åben sag

Sagsfremstilling
For at skabe et fælles serviceniveau mellem Sydvestjysk Brandvæsen og deltagerkommunernes forvaltninger lægges der op til, at der administrativt laves samarbejdsaftaler
mellem aktuelle forvaltninger og Sydvestjysk Brandvæsen.
Herunder byggesagsafdelinger, miljøafdelinger og entreprenørafdelinger.
Der lægges generelt set op til, at Sydvestjysk Brandvæsen kan bruges som sparringspartner af de enkelte forvaltninger i forbindelse med udarbejdelse af egne delplaner.
Samarbejdsaftalerne vil indeholde beskrivelse af:
• Snitflader mellem den kommunale forvaltning og beredskabet
• Beskrivelse af opgaverne
• Serviceniveau for begge parter
• Hvem har ansvaret for hvilke opgaver
• Evt. økonomi forbundet med løsning af opgaverne

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

Orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning

Side 13

12.

Sager til orientering.

Dok.nr.:
Sagsid.:
Initialer: jekoo
Åben sag

Indledning
•

Status på sammenlægningsprocessen af de tre beredskaber
Der orienteres herom på mødet.

•

Orientering om beredskabsforlig 2015.
Der orienteres herom på mødet.
Beredskabsforliget er vedlagt som bilag

•

Ny klimatilpasningsplan med varsel om flere klimahændelser.
Der orienteres herom på mødet.

Bilag
•

Bilag 11 – Beredskabsforlig 2015

Indstilling
Beredskabschefen anbefaler, at
•

Orienteringerne tages til efterretning

Beslutning
Orientering om udfærdigelse af pressemeddelelse vedr. sammenlægning, proces og konstituering.
Orientering om underskrifter vedr. oprettelse af Nemkonto
Taget til efterretning
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Bilagsliste
•

Bilag 1 - Vedtægter

•

Bilag 2 - Forretningsorden

•

Bilag 3 - Delegationsbeskrivelse

•

Bilag 4 - Organisationsplan

•

Bilag 5 - Svar fra Statsforvaltningen

•

Bilag 6 - Budget 2015-2018

•

Bilag 7 - Åbningsbalance

•

Bilag 8 - Kort over indsatsområde i SVJB

•

Bilag 9 - Debat vedr. fremadrettet indsatslederstruktur

•

Bilag 10 - Indtægtsgivende virksomhed og gebyrer

•

Bilag 11 - Beredskabsforlig 2015
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