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11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret
dimensionering

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling

Et af formålene med at etablere større fælles beredskaber er - jf. aftalen mellem KL og regeringen i juni 2014, at opnå en
effektiviseringsgevinst svarende til 175 mio. kr. på landsplan.
 
I forbindelse med byrådenes (BY)/kommunalbestyrelsernes(KB) principbeslutning om at samordne de fire kommuners beredskaber,
blev der fremlagt et notat om mulige områder indenfor beredskabet, hvor der er effektiviseringspotentialer eller kan opnås
synergieffekter gennem samordning.
 Tværkommunale arbejdsgrupper har efterfølgende arbejdet videre med en række områder fra ovennævnte notat. Formålet har været
at analysere de konkrete potentialer.
 Den administrative styregruppe vil på den politiske styregruppes møde orientere om arbejdsgruppernes arbejde med henblik på en
drøftelse af retningen og prioritering af, hvilke mulige forslag der skal arbejdes videre med og efterfølgende indarbejdes i forslaget til
Risikobaseret Dimensionering.
  Forudsætningen for at der kan foretages større tilpasninger i det fremtidige beredskab er, at BY/KB inden da har godkendt
serviceniveau og en plan for den risikobaserede dimensionering, hvori redningsberedskabets organisation, virksomhed,
dimensionering og materiel er fastlagt.
 Forslagene er udarbejdet ud fra, at de skal kunne medvirke til at opnå rationaliseringer og besparelser som forudsat i BY/KB
beslutninger om samordning af beredskaberne.
 
De omtalte tværkommunale arbejdsgrupper har arbejdet med:
 
Brandstationers kapacitet og beliggenhed
Arbejdsgruppen har opstillet 4 scenarier, som tilsammen indeholder forslag til ændringer af afgangstiden, harmonisering af
serviceniveauet vedrørende udrykningstiden, udvidelse af visse stationers dækningsområde og ændringer af den enkelte stations
materiel og bemanding
 
Organisering af indsatsledelse
Der er i de nuværende 3 beredskaber 4 indsatsledere på vagt ad gangen. En indsatsleder er den tekniske leder af et skadested.
Indsatslederen udover sin ledelse primært ved større hændelser hvor der er behov for koordinering med flere brandmandskaber og
andre aktører såsom politi og sundhedsberedskab (akutlægebiler og ambulancer).
Der er udarbejdet en beskrivelse af 7scenarier for den fremtidige organisering af indsatsledelsen og en samlet beregning på
omkostninger ved ledelse af et skadested.
 
Udrykningssammensætningen
Analysen af de eksisterende beredskaber, som indgik i beslutningsgrundlaget for principbeslutningen om at samordne de 3
beredskaber, illustrerede, at der i de nuværende beredskaber er forskelle på hvilket mandskab og materiel der skal sendes til
enslydende alarmer.
En arbejdsgruppe er i gang med at gennemgå de 3 beredskabers udrykningssammensætninger med henblik på at foreslå en
ensartet udrykningssammensætning ved ensartede hændelser ud fra princippet om, at der kun skal sendes det nødvendige
mandskab/materiel.
 
Der ønskes som nævnt på baggrund af orienteringen om arbejdsgruppernes arbejde en indledende drøftelse i den politiske
styregruppe af prioriteringer og retninger i det videre arbejde hen i mod et forslag vedr. risikobaseret dimensionering.
  
 

Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe



at ovenstående drøftes

Beslutning
Drøftet

Fraværende i Politisk styregruppe for beredskab - 8. maj 2015:
Claus Wistoft

12. Model for samspil mellem kommunerne og beredskabet

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling
Byråd/kommunalbestyrelser besluttede som en del af principbeslutningen om at samordne de 4 kommuners beredskaber, at det fælles beredskab som
udgangspunkt skal løse samtlige nuværende opgaver i henhold til beredskabsloven samt alle øvrige opgaver, som i dag løses af beredskaberne. Beslutningen
indebar derfor også, at der som en del af forberedelserne skal etableres en model for et tæt og koordineret samspil mellem beredskabsenheden og
kommunerne.

Udgangspunktet er at beredskabets forebyggende og servicerende opgaver er en integreret del af kommunernes samarbejde med virksomheder, foreninger og
borgere og sigtet er, at erhvervslivet og borgerne fortsat oplever en velkoordineret og sammenhængende myndighedsindsats.

En tværkommunal arbejdsgruppe med repræsentanter fra de nuværende beredskaber og de tekniske forvaltninger er i gang med at beskrive en sådan model.

Den del af arbejdet, som har bestået i at kortlægge, hvorledes det nuværende samspil mellem beredskabet og primært sagsbehandlingen vedrørende
tilladelser/godkendelser er beskrevet i en delrapport, som er vedhæftet.

 

Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning

Fraværende i Politisk styregruppe for beredskab - 8. maj 2015:
Claus Wistoft

13. Status på projektplanen og forslag om revision heraf

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe behandlede den 3. marts procesplanen for forberedelserne af det fælles beredskab. Status for
procesplanen er nu:
 
Ansættelse af den kommende beredskabsdirektør
Beredskabskommissionen i Brand og Redning Djursland ansatte den 23. april 2015 Kasper Sønderdahl som beredskabsdirektør fra
1. juni. Ansættelsen i Brand og Redning Djursland skete efter indstilling fra den politiske styregruppe.
 
Fremtidig organisering og dimensionering 
Arbejdet med at udarbejde forslag til fælles plan for risikobaseret dimensionering er i gang, herunder arbejdet med at analysere



scenarier for ændret opgaveløsning, organisering, bemanding jf. notat om effektiviseringsmuligheder og synergieffekter (bilag til
byrådsbeslutninger). Der orienteres om forberedelsesarbejdet på mødet.
 
Model for samspillet mellem kommunerne og beredskabet
Der orienteres om arbejdet med at udforme en model for samspillet mellem kommunerne og beredskabet om myndighedsopgaver
og serviceopgaver.
Som det vil fremgå af orienteringen vil der være behov for at revurdere tidsplanen for det videre arbejde
 
Etablere retlige og formelle rammer
Beslutningen om at ansætte beredskabsdirektøren i Brand og Redning Djursland indebærer, at det fælles beredskab etableres ved at
udvide Brand og Redning Djursland.
Et kort notat med overblik over mulighed for udvidelse af Brand & Redning Djursland er vedhæftet
 
Virksomhedsoverdrage medarbejdere 
Medarbejderne i de eksisterende beredskaber virksomhedsoverdrages til det fælles beredskab. I de tilfælde hvor det måtte medføre
ændrede vilkår (f.eks. væsentligt længere transporttid), skal virksomhedsoverdragelsen varsles med et varsel svarende til den
pågældendes opsigelsesvarsel.
Om samordningen af beredskaberne indebærer væsentlige ændringer for den enkelte medarbejder afhænger af beslutninger vedr.
bl.a. organisering af myndighedsopgaverne.
Derfor forventes det, at tidsplanen for denne aktivitet ændres, således at en evt. varsling finder sted i efteråret.
 
Kommunikation
Projektet har etableret en hjemmeside (Fremtidensbrandvaesen.dk). Hjemmesidens formål er at give medarbejdere og borgere
adgang til dokumenter og nyheder om forberedelserne. Det gælder referater fra styregrupper, projektgruppe og medarbejderudvalg.
Der er endvidere etableret en åben facebookgruppe. Den fungerer som platform for nyheder og debat mellem interesserede.  
Første møde i det midlertidige medarbejderudvalg blev afholdt den 29. april.
 
Som det fremgår af ovenstående, er der behov for at revidere tidsplanen for forberedelserne. Et revideret forslag vil blive udarbejdet
når direktøren tiltræder og fremlagt på den politiske styregruppes møde den 10. juni.
 
 

Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe

at orienteringen om status på projektplanen tages til efterretning

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Der udarbejdes en status til de fire byråd/kommunalbestyrelser umiddelbart efter sommerferien.

Fraværende i Politisk styregruppe for beredskab - 8. maj 2015:
Claus Wistoft

14. Det samordnede beredskab – navn og vision

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl tiltræder sin stilling den 1. juni.

Den kommende direktør deltager i den politiske styregruppes møde den 8. maj og fremlægger her foreløbige tanker og visioner for udviklingen af det fælles
beredskab og underbygger sit forslag om, at det samordnede beredskab får navnet Center for Sikkerhed & Beredskab - Favrskov, Norddjurs, Randers og
Syddjurs Kommuner.

Orientering:

Beredskabsdirektøren orienterede



15. Navn til det samordnede beredskab

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling
Det samordnede beredskab skal have et navn.
 
Medarbejdere og frivillige i de nuværende beredskaber er sammen med brandmændene på de Falck drevne stationer blevet opfordret til at komme med ideer til
navn.
 
62 medarbejdere/frivillige har bidraget med i alt 100 ideer.
En oversigt herover er vedhæftet.
 
Det foreslås at den politiske styregruppe vælger et navn for det fælles beredskab og at dette fungerer som arbejdstitel frem til den endelige godkendelse af
samordningsaftale/vedtægter i byråd og kommunalbestyrelse i oktober 2015

Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe,

at den politiske styregruppe vælger et navn for det fælles beredskab og at dette fungerer som arbejdstitel frem til den endelige godkendelse af
samordningsaftale/vedtægter i byråd og kommunalbestyrelse i oktober 2015

 

Beslutning
Navneforslagene blev drøftet.
Den administrative styregruppe anmodes om at komme med 2 - 3 konkrete forslag på baggrund af drøftelserne.

Fraværende i Politisk styregruppe for beredskab - 8. maj 2015:
Claus Wistoft

16. Budget for forberedelsen af fælles beredskab

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling
Byrådene i de fire kommuner traf samtidigt med beslutningen om at samordne beredskaberne fra 2016, en beslutning om at etableringsomkostningerne,
herunder eventuelle udgifter til ansættelse og aflønning af chef til at stå i spidsen for forberedelserne af det kommende beredskab, fordeles ligeligt mellem de
deltagende kommuner.
 
I det følgende gives en oversigt over de forventede udgifter i forbindelse med forberedelsen af det samordnede beredskab.
 

Rekruttering af beredskabschef
Konsulentbistand: 150.000
Annoncering. 140.000 290.000

Lønudgifter beredskabsdirektør 540.0000
Ekstern bistand

udarbejdelse af åbningsbalance
Udarbejdelse af risikoprofil 200.000

Projektledelse 500.000
Møder, medarbejderarrangementer, kommunikation mv. 70.000
Diverse og uforudsete udgifter 400.000
I alt 2.000.000

 
Jævnfør tidligere beslutning fordeles udgifterne mellem de 4 kommuner med 500.000 kr. til hver.

Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe,

at orienteringen tages til efterretning



Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende i Politisk styregruppe for beredskab - 8. maj 2015:
Claus Wistoft

17. Gensidig orientering

Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15

Sagsfremstilling
Orientering:

Den administrative styregruppe orienterede om samarbejde mellem beredskaberne frem til etablering af det fælles beredskab.
Pressehenvendelser vedrørende det fælles beredskab henvises fra 1. juni til direktøren eller formanden for den politiske styregruppe.
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