Nordjyllands Beredskab - NOTAT

Samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne.
I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab har Styregruppen fastlagt arbejdsdelingen
mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne vedrørende en række af samarbejdsfladere.
Notatet omhandler nedenstående:
-

Sikrings- og beskyttelsesrum
Brandteknisk byggesagsbehandling
Skorstensfejervæsen
Vandforsyning til brandslukning (brandhaner)
Plan for fortsat drift
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
Redningsabonnement
Diverse serviceopgaver

Sikrings- og beskyttelsesrum.
I henhold til lov om beskyttelsesrum varetager kommunalbestyrelsen opførelsen, vedligeholdelse og
klargøring af offentlige beskyttelsesrum.
Endvidere kan kommunalbestyrelsen påbyde, at der skal opføres sikringsrum i visse nye bygninger.
Tendensen er klar i retning af, at der ikke længere etableres offentlige beskyttelsesrum og at de
eksisterende nedlægges samt at der udstedes færre og færre påbud i kommunerne.
Administrationen af etablering af sikringsrum ligger i forlængelse af den almindelige
byggesagsbehandling.
Det virker naturligt, at beslutninger om nedlæggelse og eventuel etablering af sikringsrum til sikring
af borgerne i tilfælde af krig ligger ved den enkelte kommunalbestyrelse.
Det besluttes at administrationen forbliver i kommunen.
Brandteknisk byggesagsbehandling.
Den konkrete samarbejdsflade aftales mellem beredskabschefen for det lokale center og den enkelte
kommune. Arbejdsdelingen mellem Nordjyllands Beredskab og de enkelte kommuner kan altså
bliver forskellig. Det er dog vigtigt at opnå en balance der sikre, at der både i Nordjyllands
Beredskab og i kommunerne oparbejdes og vedligeholdes en brandfaglig ekspertise.
I baggrundsrapporten er anbefalet følgende:
- Simple myndighedsopgaver (bygningsreglementet) kan med fordel fortsat håndteres sammen
med den ordinære byggesagsbehandling.
- Kompliceret brandteknisk byggesagsbehandling (tekniske forskrifter) og brandsyn, bør
varetages i de enkelte klynger
Det besluttes, at den enkelte beredskabschef fra klyngerne aftaler arbejdsdelingen med de enkelte
kommuner.
Skorstensfejervæsen.
Bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved skorstene og ildsteder er udstedt i medfør af
byggeloven.
Det besluttes, at administrationen af skorstensfejervæsnet forbliver i de enkelte kommuner.
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Vandforsyning til brandslukning (brandhaner).
I henhold til beredskabslovens § 15 Skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning.
Det besluttes, at der i et samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne udarbejdes en
vandforsyningsstrategi, herunder konkrete aftaler med de enkelte vandforsyningsselskaber om
driften.
Det besluttes, at kommunerne forestår driften jævnfør de aftaler der er i dag i det etablerede
brandhane net.
Plan for fortsat drift.
I henhold til beredskabslovens kapitel 5, Beredskabsplanlægning med videre indenfor den civile
sektor og i henhold til § 25 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens
beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.
Som lovgivningen er nu er det således kommunalbestyrelsens opgave at udarbejde en
beredskabsplan. Samlet benævner vi i daglig tale denne som Plan for Fortsat Drift.
Den samlede plan skal efter fremlæggelse i beredskabskommissionen sendes til udtalelse i
Beredskabsstyrelsen.
Den endelige plan skal godkendes af kommunalbestyrelsen i et møde.
Plan for Fortsat Drift er den enkelte kommunes ansvar og opgave.
Det besluttes, at Nordjyllands Beredskab kan være behjælpelig med at facilitere planlægningen i
den enkelte kommune, stille planlægningsværktøj, i form af elektronisk (beredskabsplan)
hændelsesstyringsværktøj til rådighed for kommunerne, der kan sikre systematik og ensartethed i
den samlede planlægning i Nordjylland samt stille med en forbindelsesofficer i de kommunale stabe
i konkrete situationer, samt varetager øvelsesplanlægning og –afvikling.
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.
Jævnfør beredskabslovens § 4, 14, 15, 16 og 18 skal kommunalbestyrelsen fastlægge niveauet for
redningsberedskabets opgavevaretagelse på grundlag af risikoprofilen.
Risikoprofilen udarbejdes så den er baseret på identifikation og analyse af lokale risici.
For at sikre den maksimale udnyttelse af mandskab og materiel samt sikre et robust beredskab ved
store hændelser og ved mange samtidige hændelser, er det afgørende, at der udarbejdes en samlet
plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Nordjyllands Beredskabs
dækningsområde.
Dette er endvidere forudsætningen for at der kan findes de nødvendige besparelser.
Det besluttes, at Nordjyllands Beredskab koordinerer udarbejdelsen af et forslag til en samlet plan
for den risikobaserede dimensionering. Det er kommunernes ansvar at udarbejde Plan for
risikobaseret dimensionering og få den politisk behandlet.
Redningsabonnement.
Mange kommuner har hos Falck et såkaldt kommuneabonnement. Dette abonnement har ikke noget
med kontrakterne om varetagelse af redningsberedskabets opgaver at gøre.
Abonnementet dækker typisk løsning af opgaver som fjernelse af fremmede objekter på gader og
veje (døde dyr, væltede træer mm), pumpning af vand i kommunale bygninger ved
oversvømmelser, afdækning af tage i forbindelse med vejrligssituationer, forbindsstoffer, transport
af kommunens køretøjer til værksted, opsætning af vejspærring udenfor normal arbejdstid m.m.
I bestræbelse for at optimere det samlede aftaleforhold besluttes det at aftalerne og økonomien
overflyttes til Nordjyllands Beredskab.
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Diverse serviceopgaver.
Beredskaberne i kommunerne løser en række ad hoc serviceopgaver for kommunerne uden
omkostninger f.eks. juletræstænding, deltagelse i og planlægning af større arrangementer og mange
andre og med forskellig praksis. Det besluttes, at Nordjyllands Beredskab kan opretholde denne
praksis, under skyldig hensyntagen til at Nordjyllands Beredskab løser sine kerneopgaver.

