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1. Valg af formand og næstformand for Beredskabskommissionen  

SAGSFREMSTILLING:  

I henhold til samordningsaftalen for det fælleskommunale redningsberedskab 
”Lolland-Falster Brandvæsen”§ 2 stk. 3, vælger Beredskabskommissionen selv sin 
formand og næstformand blandt de to Borgmestre. 

Den fælles beredskabskommission har følgende 9 medlemmer: 
 

- Borgmesteren i Lolland Kommune 
- Borgmesteren i Guldborgsund Kommune 
- Politidirektøren i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds 
- 2 medlemmer af Lolland Byråd 
- 2 medlemmer af Guldborgsund Byråd 
- 2 repræsentanter for de frivillige der har kontrakt med Lolland-Falster 

Brandvæsen 

Formandsskabet følger den kommunale valgperiode på skift, jf. samordningsaftalens § 
2 stk. 3. 

Jf. samordningsaftalen § 3 stk. 1 er det formanden der forbereder og indkalder til, 
samt leder møder i Beredskabskommissionen.  

Endvidere kan både formanden og næstformanden, jf. samordningsaftalens § 3 stk. 3, 
indkalde til ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen. Ligeledes kan der 
indkaldes til ekstraordinært møde, såfremt mindst to af Beredskabskommissionens 
medlemmer forlanger dette og fremsætter begrundelse herfor. 

Ved Beredskabskommissionens møder deltager Beredskabschefen, souschefen og en 
fra administrationskommunens direktion i kommissionsmøderne, alle dog uden 
stemmeret. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven og Lov om kommunernes styrelse samt samordningsaftalen for 
Lolland-Falster Brandvæsen.  

ØKONOMI:  

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Hvem af de to Borgmestre der skal være formand og hvem af de to Borgmestre der 
skal være næstformand i den kommende valgperiode. 

INDSTILLING:  

Beredskabskommissionen foretager selv sin indstilling under det konstituerende møde. 
 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

John Brædder – Formand 

Holger Schou Rasmussen - Næstformand 

 

 

BILAG:  

 Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen 
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2. Overordnet orientering om Lolland-Falster Brandvæsen og 
Beredskabskommissionens arbejde. 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabschefen orientere overordnet om følgende vedr. Lolland-Falster 
Brandvæsen: 

 Lovgivning og myndighedsopgaver 

 Organisation og kompetencefordeling, herunder delegationsplan 

 Forskel på statsligt og kommunalt beredskab 

 Den statsligt nedsatte strukturkommission og deres kommissorium 

 Risikobaseret dimensionering, serviceniveau, indsatsledelse og vagtordninger 

 Økonomi og Falck-kontrakter 

Gennemgangen skal betragtes som en orientering forud for næste kommissionsmøde, 
hvor der vil være mulighed for at afsætte tid til en dybdegående gennemgang af de 
områder beredskabskommissionen måtte synes nødvendige. 

Det forventes herudover at Lolland-Falster Brandvæsen, kan fremlægge forslag til 
fælles risikobaseret dimensionering for de to kommuner, på næste kommissionsmøde. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven og Lov om kommunernes styrelse samt samordningsaftalen for 
Lolland-Falster Brandvæsen.  

ØKONOMI:  

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Hvilke områder Beredskabskommissionen ønsker uddybet på førstkommende 
kommissionsmøde 
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INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning 
om hvilke områder Beredskabskommissionen ønsker nærmere belyst, ved 
førstkommende kommissionsmøde. 
 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Taget til efterretning 

 

 

 

 

 

BILAG:  

 Beredskabsloven 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=123670  

 Organisationsskema for Lolland-Falster Brandvæsen 

 Delegationsplan 

 Kommissorium for den beredskabsfaglige strukturkommission 
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Kommissorium%20RSU%20111013.p
df  

 PowerPoint præsentation fra Beredskabskommissionernes fællesmøde d. 28. 
august 2013. 

 Økonomiske oversigter over de to Falck-kontrakter. 

 Overordnet økonomiredegørelse. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=123670
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Kommissorium%20RSU%20111013.pdf
http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Kommissorium%20RSU%20111013.pdf
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3. Serviceharmonisering vedr. opkrævning af gebyr for blinde alarmer. 

SAGSFREMSTILLING:  

Jf. Beredskabslovens § 23a, er det muligt for de kommunale redningsberedskaber at 
opkræve gebyr ved udkald til såkaldte blinde alarmer. Det er kommunalbestyrelsen der 
fastlægger om gebyret skal opkræves. 

De blinde alarmer defineres som alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg 
(ABA-anlæg), hvortil redningsberedskabet/brandvæsnet tilkaldes uden grund. Der er, 
som udgangspunkt, alene tale om alarmer hvor anlægsejeren har haft mulighed for at 
forebygge alarmens afsendelse. 

Som eks. herpå er brug af værktøj el. lign. som medfører afsendelsen af en alarm, 
ligesom misvedligeholdelse af anlægget er gyldig grund for at opkræve gebyr. Modsat 
hertil er som eks. situationer hvor en plejehjemsbeboer aktiver anlægget via et 
brandtryk. Dette kan der som udgangspunkt ikke opkræves gebyr for. 

Det har vist sig, på landsbasis, at gebyret har en vis præventiv virkning og at antallet af 
de blinde alarmer generelt falder når redningsberedskabet/brandvæsnet opkræver 
gebyr herfor. Lolland Brandvæsen har hidtil opkrævet gebyr, hvorimod Guldborgsund 
Redningsberedskab har vurderet fra gang til gang om der skulle fremsendes 
gebyropkrævning. Falck har ved flere lejligheder henstillet til at Guldborgsund 
Redningsberedskab i større grad benyttede muligheden for at opkræve gebyret, da 
dette som beskrevet ovenfor måtte forventes at have en præventiv virkning.  

Gebyrets størrelse er fastlagt fra centralt hold (pt. 5.050 kr.) og kan ikke reguleres fra 
kommunal side. Gebyret skal afspejle de direkte omkostninger ved en udrykning til en 
blind alarm og kan derfor ikke sammenlignes med en gennemsnitsberegning på de 
faktiske omkostninger ved en udrykning. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven  

ØKONOMI:  

Gebyr på 5.050 kr. pr. opkrævning for udkald til en blind alarm på et ABA-anlæg  

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Hvorvidt Lolland-Falster Brandvæsen skal opkræve gebyr for udkald til blinde alarmer 
fra ABA-anlæg. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at der kan opkræves gebyr 
for udkald til blinde alarmer fra ABA-anlæg. 
 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Indstillingen godkendt 

Beslutningen meldes ud til institutioner i Guldborgsund 

 

 

 

 

 

BILAG:  

 Bek. Nr. 1675 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161263  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161263
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4. Forslag til mødedatoer for Beredskabskommissionen i 2014, samt forslag til 
mødested. 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabskommissionen skal fastlægge mødedatoer for 2014. 

Beredskabschefen skal i den forbindelse foreslå følgende mødedatoer: 

Tirsdag d. 8. april kl. 13.00. Hovedemner: Samlet risikobaseret dimensionering. 
Budgetforslag for 2015. Status på sammenlægningen af Lolland-Falster Brandvæsen. 
Status på beredskabet for anlægsfasen og driftsfasen ad Fermern Bælt. 

Tirsdag d. 26. August kl. 13.00. Hovedemne: Strukturkommissionens resultat. 
Budgetvedtagelse for 2015.  

Tirsdag d. 18. november kl. 13.00. Hovedemner: Status på de første 10 til 11 måneder 
af Lolland-Falster Brandvæsen. 

Beredskabschefen skal foreslå at Beredskabskommissionen afholder sine møder 
skiftevis på brandvæsnets hovedadresse, Skibevej 2 i Maribo og på brandvæsnets 
anden administrative adresse, Ndr. Ringvej 6 i Nyk. F. Alternativt afholdes alle møder 
på brandvæsnets hovedadresse på Skibevej 2 i Maribo. 

LOVGRUNDLAG:  

Ingen 

ØKONOMI:  

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Frekvensen af og datofastlæggelse for Beredskabskommissionens møderække i 2014, 
samt placering af de enkelte møder. 
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INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning 
om møderækken for 2014, samt de enkelte møders placering. 
  

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Møderne afholdes på Skibevej 2 

 

Tirsdag d. 8. april 2014 16.30 

 

Tirsdag d. 26. august 2014 kl. 13.00 

 

Fredag d. 28. november kl. 16.00 med efterfølgende spisning kl. 18.00, med de frivillige og fastansatte på 

Skibevej 2 

 

BILAG:  
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5. Eventuelt. 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om 
brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. 

Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter 
dagsordenens udsendelse. 

LOVGRUNDLAG:  

Ingen 

ØKONOMI:  

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Intet  

INDSTILLING:  

 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Holger Schou Rasmussen ønsker mulighed for at overvære brandøvelser. 

 

LFBV skal sikre god service og pragmatiske løsninger på myndighedsområdet. 

 

LFBV skal arbejde på en form for diæter (skal komme med et oplæg) 

 

 

BILAG:  
 

 


