Bilag 1. Opgaveprotefølje samarbejdsaftale






Ledelse/Administration
Ledelse
 Beredskabschef
 Beredskabschef.
 Bindeled mellem kommune og Beredskab.
o Medlem af Beredskabskommissionen.
o Beredskabschef har fast plads i LBS.
o Sekretær for Kommissionen.


Chefvagt (krisestyringsgruppe)
o Chefvagten er en person, som kan kontaktes 24/7-365 ved krise eller
meget store hændelser og har kompetence til at agere.
o Chefvagten kan bistå den kommunale krisestab, LBS, egne
indsatsledere og ved hændelsen.



Kriseledelse
o Ledelsesmæssig støtte til kommunen.
o Overblik, Ressourcer, handleplaner



Strategisk sparring
o Advisory Board
o Samfundets udvikling ift. Beredskab.
o Synergier og optimering af beredskab (Fagligt/Økonomisk)
o Opgaveportefølje
o Virksomhedsstrategi
o Materiel, uddannelse og ny teknologi

Administration
 Basisadm.
 Økonomimodeller
o Rapportering
o Serviceniveauer
o Statistik
o Udvikling i området
o Prognoser








Kontrakter
o Controlling
o Økonomi
Beredskabsplatforme
o Odin/Frida
o Midlertidig overnat.
o C3 Beredskabssystem
o IT infrastruktur (beredskab)

Forebyggelse
Planer
 Beredskabsplaner §25
 Beredskabsplan (niv. 1)
o Processtyring ved opstart
o Udarbejdelse af oplæg til beredskabspolitik
o Udarbejdelse af oplæg til beredskabsprogram C3
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o
o
o


Sundhedsberedskabsplan

o


o
o
o

Øvrige plankomplekser (sparring)
Deltagelse i konkret udarbejdelse af særlige planer (klima etc.)
Udarbejdelse af eventuelle planer for brandvæsnets/beredskabets
fortsatte drift
Afgivelse af høringssvar (lokalplaner m.v.)
Støtte til udarbejdelse af brand‐ og evakueringsinstrukser for den
enkelte institution m.v.
Kystforureningsplan (sparring)

RBD

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Sundhedsberedskabsplan (sparring)

Delplaner eks. Klima

o
o
o



Risiko‐ og sårbarhedsanalyse
Udarbejdelse af planforslag
Sagsfremstilling til politisk godkendelse

Risikobaseret dimensionering
Risikoidentifikation
Risikoanalyse
Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau
Sagsfremstilling til politisk behandling
Bidrage til praktisk implementering
Styring og opfølgning
Dokumentation
Erfaringsopsamling
Udarbejdelse af planforslag
Sagsfremstilling til politisk godkendelse

Fokus områder


Udsatte områder
o Forebyggende indsatser/kampagner som røgalarmpatrulje m.v.
o Arbejde med boligselskaber m.fl. omkring områdeindretning for affald m.m.



Særlige objekter
o Sygehuse, særligt brand‐ og miljøfarlige virksomheder særlige
o
o

bygninger og objekter, som er fredede/verdensarv
Deltage i sikkerhedsgennemgange med andre tilsynsmyndigheder
Formidle detaljeret viden til operativt beredskab
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Myndighed


Repræsentant til BRS
o
Repræsentant i f.t. Beredskabsstyrelsen (BRS)
o
Generelt i forhold til BRS
o
Deltagelse i arbejdsgrupper
o
Afgivelse af høringssvar i f.t. beredskabslovgivning



Brandsyn
o
o
o
o
o



Foretage risikovurdering af brandsynsobjekter
Planlægning, gennemførelse, ”rådgivning” og opfølgning
Indrapportering til BRS
Indberetning til Byggemyndigheden i f.t. fejl/mangler i f.t.
bygningsreglement (BR)
På baggrund af gennemførte brandsyn udarbejde
oplæg til opfølgende/forebyggende indsatser

Byggesag
o
o
o

Deltagelse i forhåndsdialoger (sammen med Byggemyndighed)
Konkret sagsbehandling – primært tekniske forskrifter. Herudover
støtte vedr. BR
Fastlæggelse af placering af tekniske anlæg m.v.



Store arrangementer
o
Vurdering af arrangørens sikkerhedsplan
o
Fastlæggelse af behov for/krav til beredskab og forebyggende tiltag
o
Planlægning og gennemførelse af forudgående øvelsesaktiviteter



Midlertidig overnatning
o
Vurdering af konkrete lokationers egnethed til midlertidig overnatning
o
Modtage, behandle og registrere ansøgninger om tilladelse til overnatning



Kampanger eks.Tørke, jul, nytår
o
Udarbejdelse og formidling af forebyggende indsatser i
forhold til tørke, brandfare v. jul/nytår, ”uge 40” m.fl.



Sparring ift. By
o
o
o
o



udvikling, Terror mv.

Sparring i f.m. byudvikling, afgivelse af høringssvar generelt (lokalplaner m.v.)
Særlige sikkerhedsforanstaltninger hvor mange mennesker er samlet
Offentlige sikringsrum / Behandle sager om nedlæggelse m.v.
Brandhane placeringer og vandforsyning til brandslukning.

Fyrværkeri
o
o
o

Modtage og registrere anmeldelser om opbevaring og salg af fyrværkeri
Modtage, behandle og registrere ansøgninger om opbevaring
og salg af fyrværkeri
Udarbejde oversigter over salg/opbevaring til brug for operativt
beredskab samt politi m.fl.
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o
o
o



Operativt og vagtcentralsamarbejde


Udkald
o
o

Udkald inkl. automatiske brandalarmeringsanlæg
Når alarm meldingen kommer fra 112, så skal der foregå et
udkald af såvel mandskab, som materiel/køretøjer.

o

Infrastruktur (Master og baser m.v.)



Ressource overblik
o
Ressource overblik.
o
Under store hændelser, hvor der indsættes mandskab fra flere
enheder, er der behov for et fælles ressource billede.
o
Omrokering af styrker, således at der sikres bedst mulige
dækning.



Disponering





Foretage indrapportering til Sikkerhedsstyrelsen
Gennemføre tilsyn/brandsyn i slagsperioden
Modtage, behandle og registrere ansøgninger om afskydning af festfyrværkeri

o
o
o
o
o

Nærmeste relevante enhed, skal disponeret til hændelse (på sigt).
Dokumentation
Afgangstider.
Ankomsttider/ respons tid.
Tidsforbrug på skadested

o
o
o

C3 inkl. drift og vedligeholdelse
Indkaldelse, drift og løbende orientering af krisestabens medlemmer
Støtte af et politiske system.

Krisestyring

Operativt 24/7


Mandskab: Stående beredskab, tilkalde beredskab, Supplerende beredskab.
o
Uddannelse (lovpligtig)
o
Øvelsesanlæg
o
Rekrutering
o
Uniformering
o
Arbejdsmiljø



Materiel/køretøjer
o
Lovpligtige eftersyn og vedligehold udstyr og materiel (elværktøj,
stiger, kæder og tovværk) materiel kun ved ejerskab.
o
Opdatering/udskiftning
o
Uddannelse/rutinering
o
E‐Nøgler, ID kort m.v.
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ISL 24/7


Skadestedsledelse
o Uddannelse (lovpligtig)
o Øvelsesanlæg
o Rekrutering
o Uniformering
o Arbejdsmiljø



Materiel/køretøjer
o Lovpligtige Eftersyn vedligehold (elværktøj, stiger, kæder og tovværk) ved ejerskab.
o Obligatorisk vedligehold
o Opdatering/udskiftning
o Uddannelse/rutinering
o Radio/ SINE/fleetmap (en kommunal opgave)





Vagtplan
o
Indsatsledere
o
Frivillige ved varsler (ikke Solrød)

Tilvalgsydelser (hvis muligt for beredskabet og jf. gældende regler).


Kursus (Hvis de ønskes)
o Føhj, EB, Klima
o Kriseøvelse
o Evakuering

 CSR (Hvis det ønskes)
o Veteran
o Brandkadet
o Ungeberedskab


Opgaver (Hvis de ønskes)
o Brandhaner
o Løft (akutte falduheld) for tilknyttede til hjemmeplejen
o Evt. andre opgaver afklares ved drøftelse
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