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Drøftelse af evt. bygningsfællesskab med Falck
for ambulancer m.v.

Journal nr.:

14.00 A 16

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Med skrivelse af 27. juni 2002 forespørger Falck's
Redningskorps om mulighed for evt. at indgå
bygningsfællesskab mellem Falckstationen og det kommunale
brandvæsen.
Baggrunden er at Falck indenfor de nærmeste år skal udføre
nødvendige
og gennemgribende forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder
på de eksisterende bygninger på Jenriksvej.
På baggrund heraf foreslår Falck at det overvejes hvorvidt der
kan skabes bygningsfællesskab på den nuværende
brandstation til gavn for det samlede beredskab, såfremt der
udføres til- og ombygningsarbejder.
Det anføres at bygningsfællesskab vil muliggøre anvendelse af
fælles faciliteter, ligesom den fysiske nærhed kan danne
grundlag for fælles aktiviteter, herunder øvelser og være et
godt fundament for et styrket samarbejde.
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På baggrund af ovennævnte skrivelse blev der tirsdag den 15.
oktober 2002 afholdt et møde på borgmesterens kontor med
repræsentanter for Falck, hvor borgmesteren, teknisk direktør
Bodil Hare og beredskabschef Henrik Helt deltog.
På mødet uddybede Falck deres ønsker om evt.
bygningsfællesskab og orienterede om at man andre steder
var i gang med tilsvarende løsnings-modeller med kommunale
brandvæsener. Endvidere fremlagde man et par
finansieringsmuligheder, som dog kræver deponering af et
større beløb af kommunen.
Beredskabschefen foreslog endvidere den mulighed at Falck
finansierer det nødvendige om- og tilbygningsarbejde og at
man efterfølgende beregner den husleje Falck skal betale.
Huslejen bruges herefter som afdrag for de afholdte
byggeomkostninger indtil byggeriet er betalt.
Efter mødet besigtigede Falck brandstationen sammen med
beredskabschefen.
Distriktsleder Henning Schreiber vil inden
beredskabskommissionens behandling af sagen
forelægge Falck's ønsker og synspunkter.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling

Det indstilles at
• Der lægges vægt på at Frederikssund kommune
beholder det fulde ejerskab af grund, bygninger, materiel
m.v.
• Det i Lokalplan nr. 71 viste byggefelt respekteres
• Velfærdsforanstaltninger for mandskab, kontorer,
mødelokaler m.v. placeres på 1. sal

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober 2002 :
Beredskabskommissionen anbefaler at Økonomiudvalget
optager forhandling med Falck

Sag nr. 18

Flytning af materiel og køretøjer for de frivillige i
relation til
indgåelse af evt. bygningsfællesskab med Falck

Journal nr.:

14.00 A 16
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Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

1fortsættelse af sidste punkt gentages sagsfremstillingen
fra kommissionens møde i

Siden etablering af kulturhuset "Elværket", som gennem
mange år blev anvendt til materiel- & depotbygning,
garager, kontor- og uddannelses-lokaler til civilforsvaret,
har materiel, køretøjer og indsatspakningerført en noget
turbulent tilværelse og har nu været flyttet 3 gange.
Det i dagspressen den 27. oktober 2001 præsenterede nye
projekt for etablering af kulturhus med koncert-,
konference- og teatersal med omkring 500 siddepladser vil,
såfremt det placeres som projektgruppen foreslår, betyde
endnu en flytning af det materiel m.v. som bruges af
beredskabsforbundets frivillige, med hvem kommunen og
beredskabet har indgået samarbejdsaftale.
Såfremt projektet gennemføres ville det være ønskeligt om
der kunne tilvejebringes et blivende sted for opbevaring og
garagering af køretøjer, materiel m.v..
Indstillingen om at arbejde for tilvejebringelse af lokaliteter
hertil i umiddelbar nærhed af brandstationen blev tiltrådt.
Med udsigt til et evt. bygningsfællesskab med Falck er det
nærliggende at arbejde på flytning af køretøjer og materiel
for de frivillige således at endelig integration kan
gennemføres nu.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at også de frivillige med køretøjer og materiel
kan flyttes til brandstationen, hvis bygningsfællesskab med
Falck gennemføres.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober
2002 :
Punktet indgår i de kommende overvejelser vedrørende
evt. samarbejde med Falck - Jfr. pkt. 17.

Sag nr. 19

II Beredskabsforlig - støttepunktsstationer

||
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Journal nr.:

14.00 A 16

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Med skrivelse af 27. juni 2002 meddeler Indenrigs- og
Sundheds-ministeriet at der er indgået ny politisk aftale om
redningsberedskabet efter 2002.
Aftalen indebærer a t :
• Nugældende dimensioneringsregler (førsteudrykning)
ændres
• Kravene til bemandingen på førsteudrykningen
reduceres
• Der sker en overgang til risikobaseret
dimensionering, hvorefter et forsvarligt beredskab
bliver et lokalpolitisk ansvar
• Vægtningen af det krigsmæssige beredskab ændres
til mere fredstidstids baserede opgaver
• Beredskabscenter Hillerød afvikles
• Der etableres to kommunale støttepunktsstationer i
området
• Beredskabscenter Næstved får forøget styrken til
udrykningsvagt bestående af nyuddannede
værnepligtige
• I evt. assistancesituationer bliver der en længere
responstid såfremt der er tale om
mandskabskrævende indsatser
De to nævnte kommunale støttepunktsstationer skulle
placeres henholdsvis i den nordlige og den sydlige /
vestlige del af området.
Der var ikke på forhånd sat navne på, hvilket medførte at
de enkelte kommuner kunne ansøge om tildeling af et
støttepunktsberedskab.
På baggrund heraf fremsendte borgmesteren og
beredskabschefen en ansøgning om tildeling af et
støttepunktsberedskab til Frederikssund kommune.
Efter indstilling fra Beredskabsstyrelsen valgte Indenrigsog Sundheds- ministeriet at tildele henholdsvis H elsingør/
Fredensborg-Humlebæk og Greve kommuner hver et
støttepunktsberedskab, som der nu føres forhandlinger
med.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:
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Skrivelsen til Indenrigs- og Sundheds- ministeriet om
ansøgning af et støttepunktsberedskab er tidligere
fremsendt pr. mail til orientering
Indstilling:

Det indstilles at redegørelsen tiltrædes.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober
2002 :
Orienteringen tages til efterretning.

Sag nr. 20

Udførelse af Indbrudsalarmanlæg på institutioner

Journal nr.:

14.11.04.P21

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Chefgruppen har på et tidspunkt besluttet at
indbrudsalarmanlæg i alle kommunale institutioner skal
tilsluttes brandvæsenets vagtcentral.
I foråret 2002 besluttede man at erhverve og omlægge 10
anlæg som var tilsluttet vagtcentralen hos Telesikring.
Disse anlæg er ret dyre i årlig drift idet de er etableret på
oprettelse, hvilket vil sige at Telesikring stadigt ejer
anlægget og sørger for drift, eftersyn og vedligeholdelse.
Anlæggene var ca. 10 år gamle og kunne ikke umiddelbart
omlægges til overvågning hos brandvæsenet, ligesom
betjeningsvejledning, betjenings- & teknikerkoder,
alarmnetsnumre, sendertype i anlæg m.v.
ikke kunne oplyses, hvilket medførte større udgifter til
omlægning.
Samlet er der medgået ca. 144.000 kr. for de 10
institutioner til omlæg-ningen, hvilket ikke var forudsat ved
iværksættelsen.
For at løse problemet her og nu og samtidigt opnå de
prismæssige fordele der lå i en samlet betaling har
brandvæsenet i samråd med risikostyringskoordinatoren
indvilget i at betale beløbet i første omgang.
Institutionerne betaler beløbet af til brandvæsenet ved
fortsat at betale et beløb svarende til abonnementet hos
Telesikring.

Bevilling:

Beløbet er ikke bevilget, men i brandvæsenets budget er
afsat et beløb på 150.000 kr. til nødvendige
foranstaltninger ved overgang til ny alarmcentral.
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Da Frederiksborg Amt endnu ikke har besluttet sig for at
tilslutte sig alarmcentralen for Storkøbenhavn er beløbet
ikke anvendt.
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Beløbet søges via overførselsadgang overført til år 2003

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at anvendelsen af beløbet godkendes og
overføres til næste års budget.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober
2002 :
Sagen udsættes

Sag nr. 21

Budget 2003

Journal nr.:

14.00 0 02

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov samt Frederikssund kommunes
kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk
decentralisering.

Sagsfremstilling:

Den 12. februar 2002 er udsendt overordnet tidsplan for
budgetlægning vedr. 2003.
I marts - april udarbejdes korrigeret basisbudget med evt.
ændringsforslag til behandling i fagudvalgene, inden
udsendelse til høring i MED-udvalgene.
Som supplement til driftsbudgettet vedlægges materiale
angående forøgelse af budgettet til uddannelse af
mandskabet, idet kontoen er stærkt underbudgetteret set i
forhold de uddannelseskrav, som Beredskabsstyrelsen med
udsendelse af "Bekendtgørelse om personel i
redningsberedskabet" har foreskrevet.
Fra starten af år 2003 kræves yderligere 2 ugers uddannelse
af mandskabet - egenbeskyttelse og funktionsuddannelse i
redning - og det vil fremover ikke være muligt at få uddannet
holdledere, såfremt kursisterne ikke forinden kan
dokumentere at de har den krævede uddannelse.
Byrådet har på sit seneste møde den 8. oktober 2002
vedtaget kommunens samlede budget

Bevilling:
Den udmeldte udgiftsramme udgør for år 2003 : 3.447.900 kr.
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Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:
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Indtægtsrammen for år 2003 beløber sig t i l : 439.570 kr.

Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober 2002 :
De anførte beløb er fremskrevet i.h.t. Kommunernes
Landsforenings pris- & lønskøn.
Den nødvendige uddannelse af brandvæsenets mandskab
må afholdes indenfor beredskabsforvaltningens økonomiske
rammer

Sag nr. 22

Udslip af Nox-gasser på Topsøe

Journal nr.:

14.12.11.G 01/03 : 15-aø

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Fredag den 1. marts 2002, fra kl. 10.24 til kl. 10.36,
forekommer ved et uheld udslip af nitrøse gasser på
virksomheden Topsøe i Frederikssund.
Fabriksbygningerne evakueres og brandvæsenet tilkaldes.
Beredskabskommissionen har på sit sidste møde den 15.
maj 2002, pkt. 5, behandlet sagen.
Efter udslippet kom en del henvendelser fra bekymrede
beboere i området og beredskabsforvaltning og politi har
holdt flere møder med virksomheden for at sikre bedre
alarmering og varsling, såfremt lignende situationer igen
skule opstå.
Der er nu udarbejdet en bedre og mere præcis
alarmeringsinstruks for virksomheden og
beredskabskommissionens beslutning om at anmode
Beredskabsstyrelsen om at opsætte en ekstra sirene på
virksomheden blev fremsendt til styrelsen den 22. maj
2002.
Den 4. juni er modtaget en skrivelse fra
Beredskabsstyrelsen, hvor man bekræfter modtagelsen af
kommunens anmodning og vil behandle sagen og vende
tilbage snarest muligt.
I starten af september modtages en skrivelse fra en borger
som rykker for svar på en tidligere fremsendt skrivelse med
anmodning om bedre sirenevarsling.
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Med skrivelse af 11. september 2002 har
beredskabschefen forespurgt Beredskabsstyrelsen om
sagens stade.
Herfra er endnu ikke modtaget svar.
Borgeren er tilskrevet om sagens forløb og meddelt at man
vender tilbage når styrelsens svar foreligger.
Ved en telefonisk henvendelse til styrelsen er det oplyst at
den pågældende sagsbehandler er overgået til anden
stilling, hvorfor kommunen endnu ikke har fået svar. Det
forventes dog at en telefonisk udmelding kan foreligge
inden kommissionsmødet
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at Beredskabsstyrelsens udmelding afventes.
Med notat af 21. oktober 2002, udsendt til
beredskabskommissionens medlemmer, har
beredskabschefen gjort rede for telefonisk redegørelse fra
Brigadechef Svend Behrens

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober
2002 :
Der rettes fornyet henvendelse til Beredskabsstyrelsen om
opsætning af en sirene, da varslingen er styrelsens ansvar.
Der gøres endvidere opmærksom på den store udbygning
af Græse Bakkeby og behovet for varsling i området.

Sag nr. 23

Fornyelse af overenskomst om brandslukning med
Skævinge kommune

Journal nr.:

14.10.07 P 27

Lovgrundlag:

Beredskabslovens § 13 stk. 1

Sagsfremstilling:

Mellem Skævinge og Frederikssund kommuner har der i
mange år eksisteret en aftale om
brandslukningsoverenskomst for Strø sogn.
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Brandslukningsoverenskomster er normalt gældende for en
periode af 5 år.
Den nugældende overenskomst udløber med udgangen af år
2002, hvorfor Skævinge kommune har fremsendt skrivelse
med ønske om videreførelse af overenskomsten.
Bevilling:

Aftalen med Skævinge kommune medfører en årlig indtægt
på
ca. 37 - 40.000 kr., hvor grundbeløbet pr. indbygger hvert år
reguleres med nettoprisindekset.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles at der udarbejdes ny overenskomst til
godkendelse i Skævinge kommune og Beredskabsstyrelsen.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober 2002 :
Sagen genoptages på næste møde.
Der foretages beregninger vedr. den aktuelle pris pr.
indbygger.

Sag nr. 24

Politimesteren informerer

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Politimesteren orienterede om :
• Nye alarmcentraler - nu en mulighed for at der etableres
en AC i Hillerød, i stedet for tilslutning til København
• Politikommissionens arbejde og overvejelser
• Politikredse - ændring el. nedlæggelse af 15 kredse
• Domstole - retskredse

Bevilling:
Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober 2002 :
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| Til efterretning

Sag nr. 25

Evt.

Journal nr.:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

• Beredskabschefen orienterede om etablering af et nyt
permanent ophalersted for redningsbåd på Nokken, er
medtaget i lokalplanen.
Enkelte praktiske ting om udformning er diskuteret med
teknisk
forvaltning.
• På næste møde optages drøftelse vedrørende det nye
beredskabsforlig.

• Næste møde blev fastlagt til onsdag den 4. december
2002, kl. 10.00 på brandstationen.

Bevilling:
Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 23. oktober
2002 :
Til efterretning

