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1. (åben) Status for Beredskab Øst

Resume
Der gives en orientering om status for Beredskab Øst.
Baggrund
Beredskabschefen giver en orientering om den aktuelle status for Beredskab Øst.






Afholdt temadag om beredskabsplanlægning og kommunernes beredskabsplaner og i
gang med rådgivning vedr. de kommunale beredskabsplaner, som skal revideres.
Afviklet temadag for kommunale byggesagsbehandlere om brandområdet med bl.a.
praktisk fremvisning af brandslukningsmateriel og redningsudstyr.
Den sidste specialsprøjte er leveret, og Beredskab Øst afholder en konference om
brandslukning med skum for ind- og udenlandske interessenter.
Det specielle beredskab for håndtering af kemikalieuheld er færdig implementeret, og
mandskabet er uddannet.
Skybrud d. 3. august og 17. september 2017

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen at tage orienteringen til efterretning.
Beslutninger
Beredskabskommissionen tog orientering til efterretning
Bilag
-
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2. (åben) Justering af struktur for indsatsledervagten

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende en justering af den nuværende struktur for indsatsledervagten.
Baggrund
Indsatslederens opgave er at varetage ledelsen af beredskabet på skadestedet. Indsatslederen kører i indsatsledervogn fra sit opholdssted (brandstation i arbejdstiden og privat bopæl
efter arbejdstid) og til skadestedet. Er indsatslederen ikke først på skadestedet, varetages
ledelsen af en holdleder, som ankommer med brandkøretøjerne fra brandstationen. Holdlederen varetager desuden selvstændigt ledelsen på skadestedet i de tilfælde, hvor opgaven er af
afgrænset og almindelig karakter, og hvor indsatslederen derfor ikke er nødvendig.
Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 7. januar 2016 den risikobaserede dimensionering for Beredskab Øst. Det fremgår heraf, at der er 3 indsatsledere på døgnvagt
alle årets dage fordelt på tre udrykningsområder.
Siden etableringen af Beredskab Øst den 1. januar 2016, hvor udrykningerne er analyseret,
har der ikke været pludseligt opståede situationer udenfor den normale arbejdstid, hvor der
på samme tid har været behov for 3 indsatsledere. Det er således yderst sjældent, at der er
situationer, hvor der pludseligt og uvarslet vil være behov for 3 indsatsledere samtidigt.
Den nuværende indsatslederstruktur indebærer en høj vagtbelastning for de vagtsatte indsatsledere, som ud over indsatslederfunktionen også i stor udstrækning skal deltage i varetagelse af funktionen som holdleder på døgnvagt på brandstationerne. Det betyder, at de har
vagttjeneste op mod en tredjedel af årets dage. Det er som følge af denne høje vagtbelastning vanskeligt at fastholde dygtige medarbejdere, og flere medarbejdere har på den baggrund nu søgt andre udfordringer, hvilket på sigt er en uheldig udvikling for Beredskab Øst.
Det er samtidig et ønske at kompetenceudvikle og dygtiggøre en udvalgt gruppe af indsatsledere, som ved større og komplekse hændelser kan understøtte den samlede ledelse på skadestedet, herunder kendskab til områdets risikoobjekter, ligesom gruppen vil være særligt
uddannet til at virke i beredskabsstabe mv. i samspil med andre myndigheder.
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På denne baggrund og med henblik på at kunne tilrettelægge den mest optimale vagtfunktion foreslås en justering af indsatslederstrukturen fra 1. januar 2018 til følgende:
-

-

3 indsatsledere på vagt i Beredskab Østs område (nu opdelt i 2 udrykningsområder) indenfor normal arbejdstid (ingen ændringer i forhold til i dag)
3 indsatsledere på vagt uden for normal arbejdstid og i weekender og helligdage, hvoraf
2 indsatsledere har vagt i hvert af de 2 udrykningsområder samt en 3. med særlig kompetence og erfaring har vagt og kan have en maksimal køretid på 30 min. (eneste ændring i forhold til i dag er, at køretiden for den 3. hændelse i dag normalt er under 15
min.). Der ændres ikke på bemanding, placering, responstid eller andet for selve udrykningsenhederne.
Mulighed for 3 eller flere indsatsledere på vagt ved særlige beredskabssituationer eller
varsler herom efter en konkret risikovurdering (ingen ændringer i forhold til i dag).

Indsatslederne vil fortsat skulle have lokalkendskab til det område de kører i, herunder lokale
forhold og virksomheder, som det praktiseres i dag.
En sådan justering af indsatslederstrukturen vil samlet set betyde uændret serviceniveau, indenfor rammerne af den risikobaserede dimensionering, men reducere vagtbelastningen for
den enkelte medarbejder og derved bedre mulighed for at kunne fastholde medarbejderne i
Beredskab Øst samtidig med, at kompetencen for en udvalgt gruppe styrkes i relation til den
samlede indsatsledelse ved større hændelser.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
at godkende en justering af strukturen for indsatsledervagten på ovenstående vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
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3. (åben) Anskaffelse af 3 nye indsatsledervogne og nyere redningskranvogn

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende anskaffelse af 3 nye indsatsledervogne samt nyere redningskranvogn i overensstemmelse med investeringsoversigt 20182021.
Baggrund
Beredskabskommissionen godkendte på mødet d. 27. april 2017, dagsordenspunkt 3, budget
for 2018 med tilhørende investeringsoversigt for 2018-2021. Det fremgår heraf, at der i 2018
forventes indkøbt 3 nye indsatsledervogne og et køretøj med kran (redningskranvogn).
De nuværende indsatsledervogne er anskaffet i perioden 2008-2012, og der er derfor et
driftsmæssigt behov for udskiftning, dog beholdes de eksisterende som reserve i en periode,
idet der i 2016 er solgt 2 ældre indsatsledervogne.
Der har vist sig et driftsmæssigt behov for et køretøj med kran, som kan understøtte indsatsen og efterslukningen, herunder arbejdsmiljø ved visse typer af brande. Endvidere vil køretøjet kunne anvendes i forbindelse med visse typer redningsopgaver og ved hurtig rydning af
eksempelvis motorveje ved trafikuheld.
Som det fremgår af investeringsoversigten for 2018-2021, er kontraktsummen for nye indsatsledervogne anslået til kr. 350.000 kr. pr. stk. og anslået 1.500.000 kr. for en nyere redningskranvogn. I lighed med de øvrige brandkøretøjer finansieres anskaffelsen ved indgåelse
af en leasingaftale med KommuneKredit med en årlig ydelse på hhv. i alt ca. 165.000 kr. for
de 3 indsatsledervogne over en 6-årig periode, og ca. 166.000 kr. årligt for en nyere redningskranvogn over en 10-årig periode.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
at der indgås kontrakt vedrørende 3 nye indsatsledervogne og nyere redningskranvogn på
ovenstående vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
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4. (åben) Mødekalender 2018

Resume
Mødekalender for 2018 indstilles til Beredskabskommissionens godkendelse.
Baggrund
I henhold til samordningsaftalen skal der afholdes 2 årlige møder i Beredskabskommissionen.
Det foreslås, at der afholdes møde i Beredskabskommissionen i april 2018 og oktober 2018.

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at mødekalender for 2018 godkendes.
Beslutninger
Mødeplanen blev vedtaget, idet der herudover afholdes temamøde for kommunalbestyrelserne i juni 2018.
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5. (åben) Meddelelser fra formanden

Beslutninger
Ingen meddelelser
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6. (åben) Eventuelt
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