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FREDERIKSSUND KOMMUNE
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Brandstationen

Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Kurt Jensen, Stefan G. Rasmussen,
Jesper Thorup, Preben Aarøe-Hansen, Jens Erik Olsen

Fraværende:

Peter Agerholm
Kurt Jensen fra kl. 9.20

Mødet slut:

11.10

Indholdsfortegnelse
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ag nr. 1

Godkendelse af regnskab for 2003
Overførsel af rådighedsbeløb - 2003 til 2004

Journal nr.:

14.00 0 02

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

På grund af tilbageholdenhed med anskaffelser i årets løb,
samt øget indtjening på diverse kurser og ydelser har det været
muligt at opnå det viste nettoresultat

Bevilling:

Ved en gennemgang af regnskabet er der udfærdiget
opgørelse over uforbrugte rammebeløb, samt merindtægter for
regnskabsåret 2003 - jfr. bilag af 22. marts 2004, hvor der er
godkendt overførselsadgang.
Regnskab :
Forbrug : 3.793.930 kr.
Bevillinq : 3.877.585 kr.
Merforbrug : - 83.655 kr.
Indtjening : 851.216 kr.
Bevillinq : 589.570 kr. .
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Merindtieninq : 261.645 kr.
Samlet ansøgt overførselsbeløb : 177.990 kr.
Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling

Det indstilles at den søgte overførsel anbefales overfor
økonomiudvalg og byråd.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004 :
Anbefales

Sag nr. 2.

Sirenevarsling i Frederikssund kommune

Journal nr.:

14.12.11G01/ Varsling

Sag fra:

Beredskabschefen

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har jævnligt behandlet
problematikken omkring varsling, bl. a. efter et udslip af
nitrøse gasser den 1. marts 2002 fra virksomheden Haldor
Topsøe a/s.
På kommissionens møde den 10. juni 2003, blev det
besluttet, at støtte grundejerforeningernes skriftlige
henvendelse til Beredskabsstyrelsen vedr. krav om en
forbedret sirenevarsling i området.
Styrelsen har efterfølgende meddelt at der er
undersøgelser i gang om, hvorvidt det kendte signal for " g å
in d e n d ø re o g ly t til D a n m a r k s R a d io " kan erstattes af et
kraftigere alarmsignal, som hidtil har været forbeholdt til
krigsmæssig varsling.
I efteråret 2003 påbegyndte Beredskabsstyrelsen og TDC
den praktiske omlægning af hele varslingssystemet, som bl.
a. indebar opbygning af ny it-platform til styring af nye og
kraftigere signaler, etablering af kun 2 varslingscentre - et
primært i Århus og et sekundært til back-up i Slagelse samt ændring i de tekniske systemer til lokalområderne.
I februar 2004 forespurgte beredskabsstyrelsen om man i
Frederikssund vil medvirke til afprøvning af det nye
varslingssystem, idet man her har konstateret en
utilfredsstillende sirene-dækning i området ved Topsøe.
Formålet med testen skulle være at
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• Afklare "hørbarheden" af sirenerne i særligt udsatte
områder i Frederikssund.
• Teste mulige signaler i systemet.
• Foretage en test af de omlægninger som
Beredskabsstyrelsens leverandør TDC har foretaget
på sirenevarslingssystemet.
Testen skulle foregå i tidsrummet 1 0 - 12 , fredag d. 27.
februar 2004.
Beredskabsforvaltningen accepterede naturligvis at deltage
i afprøvningen og der blev indgået aftaler med
lokalpressen, Kbh. radio, TV Lorry m. fl. om at informere
borgerne, så ingen blev opskræmte under varslingen,
ligesom Frederikssund politi blev kontaktet herom.
Programmet for afprøvningen var
1. Varsling med : Gå inden døre og lyt til Danmarks
Radio
2. Afvarsling
3. Varsling med : Bedst mulig beskyttelse
4. Gentagelse : Bedst mulig beskyttelse
5. Evaluering
Vejrforholdene under afprøvningen var "for gode", idet der
var for lidt vind, skyerne lå forholdsvis højt og der var ingen
nedbør, derfor er det ikke er muligt at vurdere om det nye
signal er tilstrækkeligt.
Afprøvningen viste dog at signalet "Bedst mulig
beskyttelse" trænger bedst igennem og at det virker
forstærkende hvis alle fire sirener i byen anvendes
samtidigt.
Ved en evt. ny varsling i området omkring Topsøe vil der
således blive varslet med alle sirener i byen.
På landsplan regner Beredskabsstyrelsen med at kunne
anvende det nye signal ved den årlige afprøvning af
sirenerne den første onsdag i maj måned.
Såfremt en evt. varsling i området omkring Topsøe endnu
en gang viser sig utilstrækkelig, må Beredskabsstyrelsen
omgående orienteres og gøres opmærksom på at man nu
må opsætte en ekstra sirene.
Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
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Bilag:
Indstilling:

Beredskabschefen anbefaler at sagsfremstillingen tages til
efterretning.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004 :
Til efterretning

Sag nr. 3.

Godkendelse af takstblad for brandvæsenet for 2004

Journal nr.:

00.08.00 P 24

Sag fra:

Beredskabschefen

Lovgrundlag:

Lov om udpantning "Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabsts
udrykning til blinde alarmer"

Sagsfremstilling:

På beredskabskommissionens møde den 21. marts 2001,
pkt. 6, anbefalede man overfor økonomiudvalg og byråd
oplæg til "Betalingsvedtægt for Frederikssund Brand- &
Redningsvæsen".
Foruden de almindelige reguleringer af priser i. h. t.
nettoprisindekset
indføjes - i.h.t. "Bekendtgørelse om gebyr for
redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer" - pris for
betaling i forbindelse med blinde og falske alarmer til
Automatiske Brandalarmerings Anlæg.
Det er fastlagt i vedtægten at denne revideres hvert år pr. 1.
april.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Revideret betalingsvedtægt for Frederikssund Brand- &
Redningsvæsen

Indstilling:

Det indstilles at revision af betalingsvedtægten godkendes.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004 :
Godkendt

Sag nr. 4.

Selvforvaltningsaftale - kontraktstyring

Journal nr.:

14.00.10G01/
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Beredskabschefen

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

På baggrund af en henvendelse fra Falck om
bygningsfællesskab og senere tilbud om overtagelse af det
kommunale brandvæsen, udarbejdede Kommunernes
Landsforenings Konsulenter - KLK - en rapport, hvori man
konkluderede
1. at det nuværende beredskabsniveau i Frederikssund
Brand- og Redningsvæsen kan reduceres både
mandskabsmæssigt og materielt og fortsat have en
kapacitet til over 20.000 indbyggere,
2. at der vil være en potentiel besparelse på
beredskabsområdet ved at tilrettelægge
udrykningsproceduren,
3. at der er en potentiel besparelse forbundet med at
vurdere omfanget af vagthonorarer på hverdage.
På byrådets møde den 9. december 2003, pkt. 220, blev
det besluttet
• at bibeholde det kommunale brandvæsen
• at ovenstående punkter 1 ,2 og 3 undersøges
nærmere
• at der udarbejdes oplæg til kontraktstyring
og dette forelægges beredskabskommissionen inden april
måned 2004. Byrådet har senere accepteret en udsættelse
på en måned.
Beredskabsforvaltningen har nu udarbejdet oplæg til
selvforvaltningsaftale, som er gennemset af relevante
forvaltninger, og deres kommentarer er indarbejdet i
aftalen.
Der er udarbejdet et budget for områdets drift, og der er
udført beregninger som belyser beredskabsniveauet
materielt og mandskabsmæssigt.
Vagthonorarer er beregnet ud fra vagthold a ' henholdsvis 6
og 9 mand.
Tilrettelæggelse af udrykningsproceduren kan foregå ved
tilkald af vagthold i forskellige størrelser, ligesom der
fremover anvendes reduceret udrykning til de objekter, hvor
dette efter beredskabsloven er tilladt. Ved stor alarm
tilkaldes 2 vagthold. Ved reduceret udrykning tilkaldes 1
vagthold.
Der er udarbejdet udskiftningsprogram for køretøjer og
røgdykkerapparater, der er ikke indregnet øvrigt materiel,
idet opgradering af vagtcentral og alarmeringsradioer
påregnes udført i indeværende år.
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De ovenfor nævnte punkter fremgår af beregninger og
beskrivelser, der indgår som bilag i vedlagte forslag til
selvforvaltningsaftale.
Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ved omlægning af udrykningsproceduren kan opnås en
besparelse på 183.173,85 kr.
Ingen personalemæssige konsekvenser, der regnes stadig
med 3 vagthold a ' 6 mand

Bilag:

Oplæg til Selvforvaltningsaftale / Kontraktstyring med
bilagene :
1. Beskrivelse af brandvæsenets arbejdsområder og
opgaver
2. Bilag visende budgetforslag 2005 med noter
3. Udskiftningsplan for køretøjer og materiel, samt
kommentarer
4. Bilag 4 Alarmeringsplan for slukningsområdet
5. Brandvæsenets bemærkninger til KLK's anbefalinger

Indstilling:

Det indstilles at den udarbejdede selvforvaltningsaftale
anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, herunder
at
1. Ingen slukningstog eller materiel afhændes
2. Der bibeholdes 3 vagthold a ' 6 mand - der anvendes
reduceret udrykning
3. Ved stor alarm udkaldes 2 vagthold
4. Der bibeholdes udbetaling af vagthonorarer på
hverdage
5. Driftsbudget reduceres i.h.t. opstilling i bilag 2
6 Udskiftningsprogram for køretøjer tilføres de i bilag 2
opnåede reduktioner på 263.376 kr.
7. Aftaleperioden fastsættes til 5 år.
.

Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004 :
• Indstillingen vedr. punkt 3 ændres til 3 vagthold og
finansieres over udskiftningsprogrammet med 58.000
kr. for 2005.
• Udskiftningsprogram justeres, idet vandtankvogn
MT-2 til 250.000 kr. udskydes til 2006.
• Udskiftningsprogram for 2005 ændres til anskaffelse
af kemikaliedragter m.v. og sikkerhedsudstyr for i alt
104.000 kr.
• For 2005 udmeldes en spareramme på 101.376 kr.
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• Aftaleperioden fastsættes til 5 år, men revideres ved
evt. kommunesammenlægning

Sag nr. 5.

Politimesteren orienterer

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Der blev orienteret om :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammenlægning af politikredse - afventer
Ændring af struktur i 2007
Afspadsering efter EU -møde
Politiets aktiviteter på Christiania
Forberedelser til kronprinsens bryllup
Nærpolitiet i politikredsen
Rockere ikke så synlige p.t.
Nyt byggeri til Frederikssund politi - udvidelse af
arresten
• Punkter fra møde med politikredsens
beredskabschefer
• Alarmcentralen i Hillerød
• Fyrværkeri omkring nytår
• Sireneafprøvning - test af nyt signal i Frederikssund
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004 :
Til efterretning

Sag nr. 6.

Eventuelt

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

1. Skrivelse fra Beredskabsstyrelsen vedr. overførelse af
Beredskabsstyrelsen og lovgivningen som vedrører
beredskabsområdet fra Indenrigs- og
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sundhedsministeriets ressort til Forsvarsministeriets
ressort.
2. Politimesteren indkalder til møde ang. mulige
terrormål i Danmark
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004 :
Til efterretning

