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Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
14.00.03A26-0004
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
1

Lukket punkt

Fraværende
Tom Idon Nielsen deltog ikke grundet tekniske udfordringer med opkoblingen til mødet via
Skype.

Bemærkninger til dagsordenen
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Åbent punkt

2 Orientering om beredskabets driftsbudget 2021
14.00.00P35-0011
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
2

Lukket punkt

Hvem beslutter
Beredskabskommissionen

Resumé
Der orienteres kort på mødet om beredskabets driftsbudget 2021.

Indstilling og beslutning
Kommunaldirektøren indstiller at:
•

Orienteringen tages til efterretning:

Beredskabskommissionen den 4. februar 2021:
Godkendt med bemærkning om, at beredskabets regnskaber for 2019 og 2020 fremsendes til
orientering for kommissionens medlemmer efterfølgende.

Sagsfremstilling
Det kommunale redningsberedskabs driftsbudget for 2021 er opdelt som nedenfor angivet:
Aktivitet
Samlet driftsbudget 2021

Beløb i kr.
10.072.476

•

Entreprisekontrakter (*Se specifikation under skema)

6.333.000

•

Kørende materiel

931.007

•

Teknisk materiel (SINE, pagere, mobil m.v.)

120.016

•

Øvrig drift (DKF, miljøopgaver, bunkers, diverse)

238.217

•

Brandhaner

•

Ledelse og administration (Løn, møder, kurser, abonn. m.v.)

•

Lønninger i beredskabet (Fastansatte, deltidsansatte)

•

Vedligeholdelsesuddannelse

•

Undervisning – eksternt (Inkl. løn til instruktører m.v.)

-119.000

•

ABA-anlæg (Blinde alarmer)

-210.000

•

ABA-anlæg (Årlige gebyrer)

-505.500

•

Eftersyn/salg m.v. (Slukningsmidler)

-155.000

•

Sikkerhedsvagter

-100.000

15.000
709.550
2.800.000
15.186
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Entreprisekontrakter (Distrikt Rønne = 2.635.000 kr, Distrikt Nexø = 2.240.000 kr,
Distrikt Allinge = 740.000 kr, Dykkeraftale = 360.000 kr, Assistancekontrakt for hele
BRK = 358.000 kr)

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling
-
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3 Orientering om status for udbud vedrørende varetagelse
af de operative opgaver i distrikt Rønne og Nexø
14.00.00P35-0011
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
3

Lukket punkt

Hvem beslutter
Beredskabskommissionen

Resumé
Økonomi-, Erhvervs- og planudvalget besluttede den 9. september 2020 at godkende, at der
udarbejdes et nyt samlet udbud for distrikt Rønne og Nexø gældende i en 6-årig periode med
mulighed for forlængelse i 2 + 2 år. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skulle udarbejdes
kontrolbud.
Beredskabskommissionen blev orienteret om processen på mødet den 5. oktober 2020.
Udbudsprocessen er nu påbegyndt, og der vil på mødet blive mundtligt orienteret om status.
Da udbuddet er en konkurrencesituation skal oplysningerne behandles med fortrolighed.

Indstilling og beslutning
Kommunaldirektøren indstiller at:
•

Orienteringen tages til efterretning:

Beredskabskommissionen den 4. februar 2021:
Godkendt. Jacob Lund ønskede følgende ført til referat: Er enig i, at man ikke skal love noget
man ikke kan holde. Men 20 min er lang tid at vente på, at brandbilerne kan være i områderne
omkring Østerlars.

Sagsfremstilling
-

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling
-
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4 Orientering om brandsyn 2020
14.00.00P35-0011
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
4

Lukket punkt

Hvem beslutter
Beredskabskommissionen

Resumé
Der orienteres på mødet om antallet af lovpligtige brandsyn der er gennemført i 2020.

Indstilling og beslutning
Kommunaldirektøren indstiller at:
•

Orienteringen tages til efterretning:

Beredskabskommissionen den 4. februar 2021:
Godkendt.

Sagsfremstilling
I 2020 var det planlagt, at der skulle gennemføres 158 brandsyn efter både driftsmæssige og
tekniske forskrifter. Dette inkluderer enkelte brandsyn der ikke blev foretaget i 2019.
Der blev gennemført 155 brandsyn ud af de 158. De tre steder, hvor der ikke blev foretaget
brandsyn, er dels steder som har været lukket eller grundet Covid-19 situationen ikke har
ønsket besøg af eksterne personer – i det omfang det var muligt.
Konkret drejer det sig om Palæcafeen, Jensen Denmark og Bornholms Hospital.
Hospitalet var grundet Covid-19 situationen blevet udskudt til december, men af logistiske
årsager kunne det alligevel ikke gennemføres. Der følges snarest muligt op på dette.
Brandsynene skal i løbet af foråret indberettes til Beredskabsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling
-
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5 Orientering fra politiet og den lokale beredskabsstab
(LBS)
14.00.00P35-0011
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
5

Lukket punkt

Hvem beslutter
Beredskabskommissionen
Resumé
Politidirektøren orienterer om aktuelle emner.

Indstilling og beslutning
Kommunaldirektøren indstiller at:
•

Orienteringen tages til efterretning.

Beredskabskommissionen den 4. februar 2021:
Godkendt. Præsentationen ”Året der gik” udarbejdet i LBS-regi fremsendes efterfølgende til
orientering for kommissionens medlemmer.
Sagsfremstilling
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Supplerende sagsfremstilling
Ingen.
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6 Orientering fra Beredskabsforbundet
14.00.00P35-0011
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
6

Lukket punkt

Hvem beslutter
Beredskabskommissionen beslutter.
Resumé
Beredskabsforbundets observatør i Beredskabskommissionen orienterer om aktuelle emner.
Indstilling og beslutning
Kommunaldirektøren indstiller at:
•

Orienteringen tages til efterretning.

Beredskabskommissionen den 4. februar 2021:
Godkendt.
Sagsfremstilling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen
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Åbent punkt

7 Eventuelt
14.00.00P35-0011
Behandling
Beredskabskommissionen

Mødedato
04-02-2021

Åbent punkt
7

Lukket punkt

Hvem beslutter
Beredskabskommissionen
Beredskabskommissionen den 4. februar 2021:
Næste møde: Der fremsendes forslag til tidspunkt for afholdelse af næste ordinære møde i
beredskabskommissionen. Datoen vil blive i løbet af efteråret 2021 og tidspunktet vil efter
ønske blive sidst på arbejdsdagen.
Tom I. Nielsen, som af tekniske årsager ikke havde mulighed for at deltage i dagens møde
stillede via mail følgende spørgsmål, som blev behandlet under eventuelt på mødet:
Spm.1:
Vedrørende udkast til forretningsorden vil jeg foreslå, at den bliver forelagt kommissionen
inden den kommer i kommunalbestyrelsen. Kommissionen kunne måske have nogle
bemærkninger.
Svar på spm 1:
Den kommende forretningsorden vil først være gældende fra 2022 efter kommunalbestyrelsen
har godkendt den. Udkast til forretningsorden fremsendes til orientering for den nuværende
beredskabskommission.
Spm. 2:
Diæter. Efter at have læst i Tidende, at der gives tilskud til kommunens personale til møder
m.v., så mener jeg, at det skulle være på sin plads at medlemmerne i kommissionen også fik
noget.
Svar på spm. 2:
Undersøges nærmere og gældende beslutninger fremsendes efterfølgende til kommissionens
medlemmer.
Spm. 3:
Da jeg ikke kan komme med til mødet anmoder jeg om et kort resume af forhandlingerne om
ny brandslukning.
Svar på spm 3:
Beredskabschefen orienterer Tom I. Nielsen pr. telefon om status for forhandlingerne om den
forestående kontrakt.

