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1. Meddelelser fra formanden
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2. Budget 1988
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Journal nr. 00.01002.01
Brandinspektøren har udarbejdet forslag
til budget for 1988 samt budgetoverslag
for 1989 og 1991.
Brandvæsenets budget balancerer med
680.000,- kr.
I henhold til budgetoplæg fra bogholderi
et af 25. februar 1987 er det fremskrevne budget for 1988 på kr 526.000. Under
den foreløbige budgetbehandling er der
ydet 170.000 kr fra teknisk udvalg til
anskaffelser af radioer, uddannelse af
mandskab samt ekstra materielindkøb, dis
se 2 beløb giver tilsammen kr 696.000.

Eventuel etablering af døgnbemandet vagt
central
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Journal nr. 14.11.00G01
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Beredskabskommissionen i Frederikssund
kommune har rettet henvendelse om eventu
el etablering af en døgnbemandet vagt
central på brandstationen i Frederiks
sund .
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Det er tanken, at vagtcentralen skal dæk
ke Frederikssund politikreds og varetage
følgende områder:
Brandvæsenet
Automatiske alarmeringsanlæg
Telefonomstillinger
Omsorgsalarmer
Hjemmeplejen
Tekniske alarmer
Snetjeneste
Tilkald af pedeller m.v.
Det er i første omgang kun en undersøgel
se af de praktiske og økonomiske mulighe
der for oprettelse af vagtcentralen Be
redskabskommissionen arbejder med. Når
der foreligger en oversigt fra de til
skrevne kommune om hvilke ting der kan
betjenes fra en fælles vagtcentral, vil
man vende tilbage til sagen.
For Skibby brandvæsen vil man med fordel
kunne tilslutte sig en fælles vagtcen
tral .
Det vil blandt andet kunne spare en
mand på brandstationen under udryknin
ger, lettere tilkaldelse af hjælp fra
nabobrandvæsnerne.
Da henvendelsen, foruden brandvæsenet,
omfatter socialforvaltnignen, teknisk
udvalg, kulturelt udvalg og administrati
onen har brandinspektøren sendt den vide
re til disse.
Indstilling.
Brandkommissionen meddeler beredskabskom
missionen i Frederikssund, at man er po
sitiv for oprettelse af en døgnbemandet
vagtcentral under forudsætning af, at
brandvæsenet ikke påføres merudgifter.
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4 . Aldersgrænse for brandmænd.
Journal nr. 14.10.50P21
Brandmand

fylder den

31.12.87 60 år og skal efter gældende
regler fratræde med udgangen af det år
han fylder 60.

har spurgt brandinspektøren
om han må fortsætte nogle år endnu ved
brandvæsenet. Han er idag rask og rørig
og er blandt de første brandmænd der mø
der til udrykningerne. Han bor og arbej
der tæt ved brandstationen.
I § 13, stk 1 i brandmændenes overens
komst står: "Ved udgangen af det år, hvor
den ansatte fylder 60 år, skal pågælden
de afgå fra stillingen. Når det efter
brandinspektørens/brandkommissionens vur
dering skønnes forsvarligt, kan der dog
dispenseres fra denne bestemmelse."
I den gældende brandvedtægt for Skibby
kommune står i § 3, stk 2: "Det øvrige
personale antages af brandkommissionen
efter indstilling fra brandinspektøren/
vicebrandinspektøren."
Sagen har været drøftet blandt brand
mandskabet hvor der er enighed om, at
anbefale dispensation fra aldersbestem
melsen .
Indstilling
Det indstilles, at
forbliver
som brandmand så længe hans helbredstil
stand tillader dette, dog maksimalt til
udgangen af det år han fylder 65.
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