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fra
Beredskabskommissionen
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1.

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 10240
Sagsid.: 18/5
Initialer: elwe
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Godkendt.
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Beredskabskommissionen
17-01-2018

2.

Konstituering af formand og næstformand

Dok.nr.: 10241
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
I overensstemmelse med Beredskabslovens §10 stk. 2 og Sydvestjysk Brandvæsens
vedtægter § 4 nedsættes en fælles beredskabskommission til varetagelse af den
overordnede strategiske opgavevaretagelse af det fælleskommunale redningsberedskab.

Sagsfremstilling
Jævnfør SVJB vedtægter § 4 sammensættes beredskabskommissionen af 7 medlemmer
bestående af








Borgmesteren i Esbjerg Kommune
Borgmesteren i Varde Kommune
Borgmesteren i Fanø Kommune
1 medlem valgt af og blandt medlemmer af Esbjerg Byråd
1 medlem valgt af og blandt medlemmer af Varde Byråd
1 medlem valgt af og blandt medlemmer af Fanø Byråd
Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Herudover har en repræsentant for de frivillige i hver kommune en plads i
Beredskabskommissionen som observatører.
Endvidere deltager medlemmerne af SVJB Koordinationsudvalg og Beredskabschefen i
kommissionsmøderne.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller,
at Beredskabskommissionen konstitueres med formand og næstformand, der jævnfør
SVJB vedtægter § 4 stk. 3 vælges blandt de tre borgmestre for byrådets valgperiode.

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Jesper Frost Rasmussen blev valgt som formand.
Erik Buhl blev valgt som næstformand.
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3.

Mødeplan 2018 og introduktion til arbejde i
Beredskabskommissionen

Dok.nr.: 10242
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Beredskabskommissionen besluttede den 6.9.2017 mødeplanen for 2018.
Mødeplanen forelægges hermed kommissionen til orientering.
Mødeplanen og introduktion til arbejdet i Kommissionen vil blive præsenteret på mødet

Sagsfremstilling
Følgende møder er planlagt i Beredskabskommissionen for 2018 ligesom forslag til
foreløbige dagsordenpunkter
17. januar 2018:
Konstituering af formand og næstformand.
Introduktion til arbejdet, præsentation af Sydvestjysk Brandvæsen, herunder fremvisning
af station og status på arbejdet med dimensioneringsplaner og kontraktforhandlinger.
11. april 2018:
Regnskab 2017 og budget 2018 samt status på arbejdet med dimensioneringsplaner og
kontraktforhandlinger.
15. august 2018:
Den risikobaserede dimensionering oplæg til beslutning.
Kontraktforhandlinger. Oplæg til beslutning
7. november 2018:
Temamøde
December 2018:
Årets traditionelle nytårsparader. Tidsplan tilgår.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller,
at Mødeplanen for 2018 og koordinationsudvalgsformandens introduktion til arbejdet
tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Taget til efterretning med den bemærkning, at mødet den 11.4.2018 rykkes til et andet
tidspunkt.
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4.

Præsentation af Sydvestjysk Brandvæsens struktur samt
rundvisning på Beredskabsstationen

Dok.nr.: 10243
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Det kommunale Redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på
personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.
Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede
og andre nødstedte.

Sagsfremstilling
Beredskabschefen vil under mødet give en kort præsentation af, og introduktion til,
Sydvestjysk Brandvæsens stationsstruktur, Indsatslederstruktur herunder den
Risikobaserede dimensionering og sammensætning af personelgrupper og disses
opgaver.
Beredskabschefen vil umiddelbart efter mødet give rundvisning på station for
interesserede.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller,
at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Taget til efterretning.
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5.

Status på revidering af Risikobaseret dimensionering (RBD)
samt brandkontrakter med Falck A/S

Dok.nr.: 10244
Sagsid.: 17/19928
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Den risikobaserede dimensioneringsplan skal revideres og godkendes i
Beredskabskommissionen med udtalelse fra Beredskabsstyrelsen 1 gang i hver
valgperiode.
Nuværende brandkontrakt med Varde Kommune udløber med udgangen af 2018.

Sagsfremstilling
Den afgåede Beredskabskommission har besluttet, at arbejdet med revidering af RBD
risikoanalyse skulle igangsættes i fjerde kvartal 2017, og selve dimensioneringsplanen og
kommende kontraktforhandlinger herefter skal pågå sideløbende i 2018, således såvel ny
kontrakt som godkendt RBD revidering kan sættes i operativ drift 1. januar 2019.
Risikoanalysen er under udarbejdelse/revidering, og der er igangsat proces for fornyelse
af brandkontrakt, hvor det er besluttet at undersøge mulighederne for at samle de tre
nuværende kommunekontrakter til én samlet kontrakt.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller,
at der arbejdes jævnfør proces for fornyelse af brandkontrakt,
at der arbejdes videre jævnfør tids- og handleplan for RBD og brandkontrakter

Bilag
1 Åben Notat om proces for fornyelse af brandkontrakt
2 Åben Kommissionsbesluttet tids- og handlingsplan 2017 og 2018

8234/18
8242/18

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Godkendt.
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6.

Præsentation af Koordinationsudvalg og kommunal Krisestab

Dok.nr.: 10245
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Koordinationsudvalget for Sydvestjysk brandvæsen består af ledelsesrepræsentant fra
hver deltagerkommune, og varetager jævnfør SVJB vedtægter kapitel 6 § 7 koordinering
i forhold til samarbejdet mellem selskabet og de deltagende kommuner.
Koordinationsudvalget udgør ligeledes de tre kommuners faste kommunale krisestab.

Sagsfremstilling
Koordinationsudvalget vil under mødet orientere om det daglige arbejde i udvalget.
Beredskabschefen vil under mødet orientere om de tre kommuners generelle
beredskabsplan og krisestabens virke.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller,
at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Taget til efterretning.
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7.

Oplæg til eventuel byrådsbesøg ved Sydvestjysk Brandvæsen

Dok.nr.: 10246
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner besluttede den 1.10.2014 at
sammenlægge de tre kommunale beredskaber pr. 1.1.2015. Herved blev §60 selskabet
Sydvestjysk Brandvæsen etableret, hvilket var i tråd med den landspolitiske beslutning i
2015 om reducering af antallet af kommunale redningsberedskaber på landsplan fra 87
til max 20. (pt. 24)

Sagsfremstilling
Sydvestjysk Brandvæsen har nu som fællesskab været i drift i 3 år, og det foreslås at
indbyde alle byrådsmedlemmer fra de tre kommuner til et præsentations- og
fyraftensarrangement om det fælles redningsberedskab hvor emnerne kunne være:





Den politiske Baggrund for beredskabssammenlægningerne
præsentation af SVJB, herunder koordinationsudvalget og krisestabens arbejde
demonstration af slukningsudstyr samt stationsrundvisning
let aftenspisning og beredskabsdebat

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller,
at beredskabskommissionen tager stilling til, om der skal inviteres til et
fyraftensarrangement for byrådsmedlemmer fra de tre kommuner.

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Beredskabskommissionen aftalte at invitere byrådene i efteråret 2018.
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8.

Sager til orientering

Dok.nr.: 10247
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning
Beredskabschefen orienterer om følgende punkter ved mødet:




Status på Beredskabsforliget gældende fra 2018
Status på lov og regelændringer i forhold til bygningsreglement 2018
Orientering om indsatslederdækningen

Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Taget til efterretning.
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9.

Eventuelt

Dok.nr.: 10248
Sagsid.: 18/5
Initialer: jfm
Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 17-01-2018
Beredskabskommissionen aftalte, at der sendes en henvendelse til KL vedrørende mangel
på kapacitet i den nødvendige indsatslederuddannelse.
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Bilagsliste
5.

Status på revidering af Risikobaseret dimensionering (RBD) samt brandkontrakter med
Falck A/S
1.
Notat om proces for fornyelse af brandkontrakt (8234/18)
2.
Kommissionsbesluttet tids- og handlingsplan 2017 og 2018 (8242/18)
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