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Godkendelse af dagsorden
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Revidering af den Risikobaserede dimensionering (RBD) og
kommunernes generelle beredskabsplan

Dok.nr.: 22472
Sagsid.: 18/6413
Initialer: jfm
Åben sag

Resumé
Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter
forholdene i kommunerne.
Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og
afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.
I den forbindelse skal kommunernes risikoprofil, serviceniveau, organisation,
dimensionering og materiel beskrives i en risikobasseret dimensionering for det
fælleskommunale beredskab.
Kommunernes generelle beredskabsplan, der har til formål at tilsikre, at der effektivt og
hurtigt kan etableres et krisestyringsorgan til at håndtere komplekse hændelser, med
henblik på at kommunerne i en krisesituation så hurtigt som muligt kan vende tilbage til
en normal situation.
Ved etableringen af det fælleskommunale redningsberedskab Sydvestjysk Brandvæsen
blev det besluttet, at kommunernes generelle beredskabsplan blev en integreret del af
fællesskabet med en generel plan for de tre kommuner med en formaliseret kommunal
krisestab på tværs af kommunerne.

Sagsfremstilling
Såvel den risikobasserede dimensionering som den generelle beredskabsplan skal
revideres minimum 1 gang i hver valgperiode, og begge planer skal i den forbindelse
efter udtalelse i Beredskabsstyrelsen behandles i de enkelte kommunalbestyrelser.
Det er tidligere besluttet i Beredskabskommissionen, at de pågældende revideringer bør
pågå i første del af hver valgperiode.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At arbejdet med revidering af Risikobaseret dimensionering og generel beredskabsplan
igangsættes, således oplæg til reviderede planer kan behandles i
Beredskabskommissionen i første kvartal 2022.
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Investering i materiel til styrkelse af klimaberedskabet
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Resumé
Det nuværende materiel, Sydvestjysk Brandvæsen råder over til fyldning af sandsække i
forbindelse med akutreparationer af diger, består af 2 sandsække fyldere, stationeret
med henholdsvis 1 på Fanø og 1 på fastlandet

Sagsfremstilling
Sydvestjysk Brandvæsens sandsække fyldere, som har været driftet i mange år, er nu i
en så dårlig vedligeholdelsesstand, at en opgradering ikke vil være økonomisk rentabel,
set ud fra de operative muligheder de nuværende fylderes størrelse og funktionalitet har.
SVJB foreslår derfor, at der indkøbes 2 nye sandsække fyldere, der dels operativt kan
placeres tættere på et aktuelt digebrud dels fylde flere sække ad gangen. Dette vil gøre
akutreparationer i forbindelse med digebrud mere effektiv, da sække vil kunne fyldes tæt
ved skadestedet. Det anses som nødvendigt, at der placeres materiel både på Fanø og på
fastlandet, idet indsættelse af pågældende materiel oftest sker i forbindelse med
storm/højvande, hvor færgesejlads er indstillet, og materiellet derfor ikke umiddelbart
kan flyttes mellem indsatssteder.
Indkøb af 2 sandsække fyldere vil medføre en udgift på ca. 200.000, kr. - som
Sydvestjysk Brandvæsen forslår finansieres via SVJB’s overførte midler, besluttet
anvendt til uforudsete udgifter, og som pt. andrager 1.108.000,- kr.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At Sydvestjysk Brandvæsen indkøber 2 sandsække fyldere, finansieret via overførte
midler.
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Resumé
Årets møder i Beredskabskommissionen har historisk set været besluttet og datofastsat
for et år ad gangen med minimum 2 -3 møder

Sagsfremstilling
Sydvestjysk Brandvæsen foreslår for 2022, at der planlægges for 2 ordinære møder samt
et møde tilrettelagt som et 2 -3 timers temaarrangement med relevante
beredskabsmæssige emner som eksempelvis
kendskab til RBD og generel plan,
udfordringer i forhold til visse typer af indsatse som eksempelvis el/hybrid og/eller
komplekst byggeri
og emner vedr. ændret lovgivning i Byggelov og beredskabslov mv.
Forslag til mødetidspunkter kunne således være:




Torsdag 24. marts 2022 kl. 12.30 – 15.00 (Temaarrangement)
Torsdag 21. april 2022 kl. 09.00 (Ordinært møde)
Torsdag 27. oktober 2022 kl. 09.00 (Ordinært møde)

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At møderne i Beredskabskommissionen 2022 fastsættes til 3 og afholdes henholdsvis
24. marts, 21. april og 27. oktober
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Sager til orientering
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Resumé
Beredskabschefen orienterer om følgende punkter ved mødet:






Status SVJB økonomi/budget
Status Covid-19
Indsats i forbindelse med ildløs i El/hybridkøretøjer
National sag omkring PFOS brandslukningsskum
Forhold vedrørende præciseringer i byggeloven

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At orienteringerne tages til efterretning
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