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Godkendelse af dagsorden
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Beslutning Beredskabskommissionen den 28-10-2020
Godkendt
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Status SVJB-økonomi 2020

Dok.nr.: 18998
Sagsid.: 19/11270
Initialer: jfm
Åben sag

Resumé
Budgetåret 2020 begyndte for Sydvestjysk Brandvæsen med flere økonomisk
udfordrende hændelser, herunder en langvarig klimahændelse i januar/februar 2020 og
sidenhen efterfulgt af COVID-19.
Som det gælder for alle danske virksomheder og offentlige institutioner og myndigheder,
har COVID-19 i løbet af 2020 medført et generelt fald i aktivitetsniveau i samfundet,
hvilket har haft stor betydning for Sydvestjysk Brandvæsens økonomi i 2020 – og
forventes også at få det i 2021.
Sydvestjysk Brandvæsens normale drift er i høj grad afhængig af indtægtsdækkede
aktiviteter, og som følge af generel nedgang i aktivitetsniveauet i hele samfundet,
imødeser Sydvestjysk Brandvæsen et driftsunderskud i 2020.

Sagsfremstilling
Kursusafdelingens aktiviteter blev indstillet i forbindelse med samfundets nedlukning den
11. marts 2020. Aktiviteterne blev efter den delvise genåbning af samfundet i starten af
juni måned gradvist genoptaget – men på et meget reduceret niveau – til dels på
baggrund af den forestående sommerferie.
Idet samfundet fortsat er præget af COVID-19 med stigende smittetal i september 2020,
må det anses for noget usikkert, hvor stor en del af de planlagte aktiviteter, der kan
gennemføres i kursusafdelingen.
I perioden 11. marts 2020 til 12. oktober 2020 er der registret aflyste planlagte kurser
for i alt 173.400 kr. Der har blandt de kommunale institutioner været begrænset
efterspørgsel efter relevante kurser, hvilket også medfører en budgetmæssig udfordring
for Sydvestjysk Brandvæsen.
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at kursusafdelingens aktiviteter næppe vil
normaliseres i 2021, hvilket må forventes at medføre vigende indtægter for Sydvestjysk
Brandvæsen også i 2021.
En lang række andre indtægtsdækkede aktiviteter og arrangementer, hvor Sydvestjysk
Brandvæsen sædvanligvis leverer varer, tjenesteydelser eller mandskab, har ligeledes
været aflyst hen over sommeren på grund af COVID-19 relaterede restriktioner, hvilket
har medført et mindre indtægtstab for Sydvestjysk Brandvæsen
Al intern uddannelse- og øvelsesaktivitet blev indstillet i begyndelsen af marts 2020 –
også for det frivillige supplerende beredskab. Idet Staten via Beredskabsstyrelsen årligt
yder tilskud til uddannelse af det frivillige supplerende beredskab, vil de aflyste
uddannelsesaktiviteter i 2020 også få stor økonomisk betydning, idet driften af det
supplerende i høj grad er afhængig af det statslige tilskud, som er baseret på faktisk
gennemført uddannelse. Efterårets stigende smittetryk medfører begrænsninger i
mulighederne for at gennemføre de planlagte uddannelsesaktiviteter under normale
forhold, og det anses derfor for urealistisk at gennemføre alle efterårets planlagte
aktiviteter på sædvanligt niveau. Der må således forudses tilbagebetaling af cirka 0,2
mio. kr. af det bevilgede tilskud i 2020. Tilbagebetalingen vil således påvirke årets drift i
2021.
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Den økonomiske udvikling følges løbende nøje, og igangsætning af forskellige udviklingsog renoveringsprojekter af forskelligt materiel og lokaliteter sker under behørig
hensyntagen til den økonomiske udvikling. Det drejer sig blandt andet om følgende
projekter:



Etablering af røgmiljøcontainer i forhold til skærpede krav til imødegåelse af
røgpartikeludsættelse for indsatspersonel
Udflytning af det supplerende beredskab på Station Engdraget

Følgende udviklingstiltag er foreløbigt udskudt på ubestemt tid:




Opbygning af container til massetilskadekomst (terror)
Opgradering og optimering af udkaldssystemer
Yderligere investering i materiel til håndtering af klimahændelser

Sydvestjysk Brandvæsens driftsresultat forventes i 2020 at afspejle årets indledning. Det
vurderes at Sydvestjysk Brandvæsen må imødese et driftsunderskud på 0,6 – 0,9 mio.,
men det afhænger i høj grad, hvordan COVID-19 udvikler sig resten af året, og i hvor
stort omfang samfundet normaliseres, og at der ikke kommer mange og/eller langvarige
klimahændelser og anden afhjælpende indsats ud over det normale.

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At Beredskabschefens orientering tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 28-10-2020
Taget til efterretning.
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Robusthedsanalysen
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Resumé
Med afsæt i aftale på forsvarsområdet 2018-2023 gennemførte Forsvarsministeriet i
2019 en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale
redningsberedskaber.
Undersøgelsen blev afsluttet med rapporten ”Analyse af de kommunale
redningsberedskabers robusthed og dimensionering” i 2019.
Forsvarsministeren og forligskredsen har primo 2020 taget rapporten til efterretning i
enighed om, at der skal følges op på rapportens anbefalinger.
Opfølgningen forankres i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og KL jf.
rammedirektiv af 15. maj 2020. Heraf fremgår det at Beredskabsstyrelsen og de
kommunale beredskaber får ansvar for sammen at omsætte forslag til løsninger.
Jf. KL og Forsvarsministeriet rammedirektiv er der ikke tilknyttet særlig økonomi til
implementeringen af Robusthedsanalysens anbefalinger.

Sagsfremstilling
Implementeringsplanen falder i 2 faser. Udarbejdelse af en implementeringsplan og
efterfølgende implementering. Der er til arbejdet nedsat en fælles styregruppe mellem
Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber med underliggende arbejdsgrupper.
Der skal i arbejdet peges på konkrete løsningsforslag til analysens anbefalinger, som
efter behandling i styregruppen fremsendes til KL og Forsvarsministeriets godkendelse.
Dette forventes at ske i oktober/november 2020, hvorefter planen tænkes
implementeret.
Der peges i Robusthedsanalysen på følgende anbefalinger med henblik på at forbedre de
kommunale redningsberedskabers robusthed, og der er derfor nedsat 5 arbejdsgrupper
der pt. arbejder på implementeringsforslag


Regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til håndtering af større
hændelser samt øget regionalt samarbejde om øvelse og træning



Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige indsatte kapaciteter



Overblik over Forsvarsministeriets samlede ressourcer



Udvikling af den risikobasserede dimensionering



Forbedret kvalitet af data til indsatstaktisk analyse, udvikling af nye analyseværktøjer
samt nationalt samarbejde om udvikling og spredning af viden om god praksis på
beredskabsområdet.

Beredskabschefen vil under mødet uddybe de enkelte forslag nærmere.
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Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At Robusthedsanalysen drøftes

Beslutning Beredskabskommissionen den 28-10-2020
Robusthedsanalysen drøftet.
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Sager til orientering
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Sagsfremstilling
Beredskabschefen orienterer om følgende punkter ved mødet:







Covid19 situationen i Redningsberedskabet og i LBS
Årets brandsyn 2020
Samarbejdsaftalen mellem de kommunale byggeafdelinger/SVJB
KL-notat vedrørende nedlæggelse af brandhaner samt betaling for vand til
brandslukning
Ny praksis ved Forsikring og pension
Stationsforhold

Indstilling
Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen
At orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 28-10-2020
Orienteringerne taget til efterretning.
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Eventuelt
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Beslutning Beredskabskommissionen den 28-10-2020
Beredskabschefen orienterede om:


Større vejarbejde fra 28. november til 10. december 2020 i Ribe.
Der arbejdes på et beredskab i forbindelse med arbejdet, og LBS er i
operationsberedskab i perioden.



Vigtigheden af fokus på, hvilke opgaver henhører under beredskabet, og hvad der er
akut og ikke akut.



Stationen for frivillige i Varde flyttes fra Engdraget til Falck Stationen.
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