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Dato
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Notat
Proces for fornyelse af brandkontrakt
Baggrund
Varde Kommunes nuværende brandkontrakt med Falck udløber den 1.
januar 2019. Dermed skal der sættes gang i arbejdet med at få en ny
kontrakt på plads.
Der skal ske udbud af brandkontrakten, men beredskabsydelser er én af
de typer af tjenesteydelser, der kan udbydes efter ”light regimet” i
Udbudsloven. Dette betyder, at der er langt færre krav til
udbudsprocessen end ved almindelige udbud.
Fanø og Esbjerg Kommunes kontrakter med Falck udløber i hhv. 2022 og
2023. Beredskabschefen foreslår, at kontrakterne for Fanø og Esbjerg
medtages i udbuddet, så SVJB fremover kun har 1 kontrakt. Der sigtes
mod, at kontrakten skal løbe i 10 år
Processen
Markedsafklaring
Det første skridt i processen er at få afsøgt markedet for potentielle
tilbudsgivere. Dette sker ved, at der omkring årsskiftet bliver annonceret
i EU tidende efter interesserede tilbudsgivere/leverandører. Dette
forventes afklaret i løbet af januar 2018. Beredskabschefen forventer
ikke, at der viser sig andre interesserede end Falck.
Formøde med mulige tilbudsgivere
Når markedsafklaringen er gennemført vil der blive afholdt et møde med
den/de interesserede tilbudsgivere med henblik på at oparbejde mest
mulig viden og dermed kunne tilrettelægge det udbud, som kan resultere
i den mest hensigtsmæssige aftale for begge parter.
Udbudsprocessen
Udbuddet foreslås gennemført som et udbud med forhandling. Dvs. at
der kan føres en dialog med tilbudsgivere undervejs i processen om
ydelser og priser.
Telefon
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Mht. ydelser vil beredskabschefens udgangspunkt være, at vi beskriver
hvilke ydelser, der skal leveres. Tilbudsgiveren skal herefter beskrive,
hvordan de vil udføre arbejdet. Ydelserne vil tage udgangspunkt i den
risikobaserede dimensionering. Den risikobaserede dimensionering skal
revideres sideløbende med udbudsprocessen.
Mht. priser lægger beredskabschefen op til, at tilbudsgivningen sker på
baggrund af åbne kalkulationer fra tilbudsgivers side.
Dette vil give SVJB mulighed for at foretage delanalyser af priserne på
udvalgte områder. Analyserne skal anvendes i dialogen med
tilbudsgiveren for at sikre et fornuftigt prisniveau.
Det er vurderingen, at SVJB ikke selv på et konkurrencemæssigt niveau
vil kunne udføre opgaven. Dermed vil der heller ikke blive beregnet et
kontrolbud.
Udbuddet forventes afsluttet og en ny kontakt underskrevet i 2. halvår
2018.
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Tids og handlingsplan til
Koordinationsudvalg og
Beredskabskommission

Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø
Dato

27. juli 2017

Baggrund:
1. Brandkontrakten med Falck gældende for Varde Kommune udløber
med udgangen af 2018
2. Den risikobasserede dimensionering skal jævnfør gældende regler
revideres og godkendes 1 gang i hver valgperiode
3. SVJB skal i budgettet for 2017 – 2020 finde
effektiviseringer/besparelser for ca. 1. million årligt jævnfør
økonomiaftalen fra 2014 mellem Finansministeriet og KL.
4. Da SVJB i perioden 2015 -2017 målrettet har gennemført
besparelser og effektiviseringer på det personale/administrative
område vil kommende besparelser skulle effektueres via den
risikobaserede dimensionering og dermed serviceniveauet på det
operative område.
Brandkontrakter:
I forbindelse med kommende kontraktforhandlinger med Falck for Varde
Kommune kan det overvejes at undersøge mulighederne for yderligere at
”åbne” og genforhandle nuværende kontrakter med henholdsvis Fanø og
Esbjerg Kommuner til et slutresultat med en samlet brandkontrakt for de
tre kommuner som SVJB servicerer. (Nuværende løbetid 2022 og 2023)
Muligheder ved en samlet kontrakt:





Giver SVJB større frihed til at flytte rundt på køretøjer mellem
slukningsområderne i kontraktperioden.
At skabe ens serviceniveau på hele beredskabsområdet i de tre
kommuner
Større overskuelighed ved en samlet kontrakt, herunder ligeledes
diverse tillægskontrakter.
En samlet kontakt for tre kommuner eventuel med længere
løbetid kan måske påvirke de kommunale udgifter i positiv
retning.

Telefon

76 16 50 00
www.svjb.dk

Den risikobaserede dimensionering




Den nuværende fælles risikobaserede dimensionering blev
endeligt vedtaget i de tre kommuner i første kvartal 2016 og
således i sidste halvdel af valgperioden. SVJB foreslår at
dimensioneringsplanen revideres i forbindelse med
kontraktforhandling 2018 og vil således fremadrettet kunne ske i
første halvdel af valgperioderne.
Et nyt flerårigt Beredskabsforlig forventes indgået i efteråret 2017
og vil eventuelt kunne skabe klarhed over fordelingen af opgaver
mellem det statslige redningsberedskab og de kommunale
enheder ligesom forventningerne til de kommunale
redningsberedskabers ”slagstyrke” måske kan afklares. Herunder
operative forventninger til de kommunale enheder ved større
hændelser som eksempelvis klima og terror. Disse afklaringer vil
med fordel kunne indarbejdes i en kommende revidering af den
risikobaserede dimensionering.

Opmærksomhedspunkter:



Beløbsgrænser for eventuel EU udbud
Regler for en eventuel kontraktforhandling i igangværende
kontraktperiode

Forslag til eventuel handlings, debat og tidsplan:
2017:
August:



Herværende notat behandles i SVJB koordinationsudvalg.
Samarbejdsmøde med Falck (Indledende afklarende møde om
villighed/muligheder i indeværende kontraktperiode)

September:
Behandling i Beredskabskommissionen med følgende afklarende
overskrifter:




Har kommunerne interesse i en decideret fælles brandkontrakt
Må der ændres i det operative serviceniveau i kommunerne med
henblik på at nå de økonomiske budgetkrav?
Ønsker kommunerne i forbindelse med ny/nye brandkontrakter at
hjemtage materiel (hvis det er billigere) eller ønsker kommunerne
at fastholde budgetsikkerhed ved at lade køretøjer/materiel og
drift, herunder reservekøretøjer indgå i brandkontrakterne.
(Umiddelbart aktuelle/nødvendige udskiftninger
kontraktindgåelse: Stigevogn Esbjerg, Tanksprøjte Varde,
Tanksprøjte Esbjerg, Tender Bramming, (Automobilsprøjte station
Sønderho er i meget/ekstrem dårlig stand. (Er dog ikke en del af
kontrakter) Herefter udskiftningstidsplan begyndende 2020 enten
pr. kontrakt eller kommunal materieludskiftningsbudget for SVJB.
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SVJB foreslår at afsøge mulighederne for indsættelse af Cobra
slukningsudstyr på stationerne i Varde og Ribe. (Er nuværende på
station Esbjerg)

Oktober/november/december (afhængig af gennemført vedtagelse af
beredskabsforlig)



Arbejdet med revidering af kommunernes risikoanalyse
igangsættes
Indledende arbejdsmøde med Falck, herunder aftale om tidsplan

2018
Januar/februar:






Arbejdet med kommunernes risikoanalyse afsluttes
Personaleinddragelse og møde 1 med brandstationer gennemføres
(Falck og JM)
Generel del af dimensioneringsplan revideres
Indledende afklarende møde 1 med BRS gennemføres
Fortsatte møder med Falck

Marts/april:





Foreløbig status med forslag gives til Beredskabskommission for
afklaring om det videre arbejde
Generel del af dimensioneringsplan revideres fortsat
Status møde 2 med personale på eventuel berørte stationer
Fortsatte møder med Falck

Maj/juni:




Egentlige kontraktforhandlinger med Falck indledes
Detail revidering af dimensioneringsplan igangsættes
Dialogmøde 2 med BRS gennemføres (forhåndsudtalelse)

Juli/August/september:






Forslag til endelig kontrakt færdiggøres
Samlet risikobaseret dimensionering færdiggøres
Samlet forslag til dimensioneringsplan 2018 – 2023 behandles i
Beredskabskommission (byråd)
Forslag til endelig kontrakt behandles i Beredskabskommission
(byråd)
Personaleinddragelse og møde 3 med brandstationer gennemføres
(Falck og JM)

Oktober:
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Samlet forhåndsgodkendt forslag til dimensioneringsplan 2018 –
2023 indsendes til BRS
Kontraktindgåelse med Falck

November/December:



Endelig påskrevet tilbagemelding fra BRS (hvis det kan nås)
Praktiske detaljeforhold vedr. kontraktstart afklares herunder
endelig tidsplan for levering af materiel.

2019:
Januar:



Kontraktstart
Personaleinddragelse og møde 4 med brandstationer gennemføres
(Falck og JM)
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