
6.  Genoptagelse - Delegation af beføjelser og pligter
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Sagsnr.: 2017-0093552

Bestyrelsen har på sit møde den 4. oktober 2017 bedt om at få konsekvenserne

analyseret nærmere, inden der træffes endelig beslutning om justering af Service Level

Agreement (SLA) for brandsyn. En uddybende beskrivelse af konsekvenserne samt

forslaget til ændring af SLA’en har været drøftet på Samarbejdsorganets møde den 31.

oktober 2017. Samarbejdsorganet ønskede, at SLA’en blev ændret, således at det

fremgår, hvilke oplysninger ejerkommunerne får tilsendt. Et forslag til ændret tekst har

været udsendt til medlemmerne af Samarbejdsorganet med henblik på endelig

godkendelse. Samarbejdsorganet har endelig godkendt den uddybende beskrivelse med

nævnte justering. Sagen har ligeledes været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets

møde den 6. december 2017. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for

bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen - med afsæt i vedlagte notat om en uddybende beskrivelse af

delegation af beføjelser og pligter på brandsynsområdet, herunder om

konsekvenserne - godkender forslaget om delegation af samtlige beføjelser og

pligter efter brandsynsbekendtgørelsen til administrationen i Hovedstadens

Beredskab under iagttagelse af uddannelseskravene i personelbekendtgørelsen.

2. at bestyrelsen som en konsekvens af vedtagelsen af pkt. 1 godkender forslag til

ændringer af SLA for brandsyn.

3. at bestyrelsen godkender, at de ressourcer, der eventuelt frigives ved en

justering af antallet af brandsyn efter risikovurderingerne af

brandsynsobjekterne, anvendes til at opruste forebyggelsesindsatsen i forhold til

særlige risikoobjekter, som f.eks. diskoteker, større arrangementer samt

tema-brandsyn og rådgivningsbesøg i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på sit møde den 4. oktober 2017 orienteret om ændringerne

i brandsynsbekendtgørelsen, hvorefter kommunalbestyrelsen på baggrund af en

konkret vurdering skal fastsætte  brandsynsterminen for en række af

brandsynsobjekterne. Bestyrelsen behandlede på sit møde også et forslag til delegering

af beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen til administrationen og behovet

for ændring af SLA for brandsyn.



Ad indstillingspunkt 1 

Idet bestyrelsen har ønsket at få konsekvenserne analyseret nærmere, inden der

træffes endelig beslutning om justering af SLA'en, er der udarbejdet vedlagte

uddybende notat af 2. november 2017 om delegation af beføjelser og pligter efter

brandsynsbekendtgørelsen, herunder om konsekvenserne. Notatet er justeret i

overensstemmelse med Samarbejdsorganets bemærkninger.

Som det er beskrevet i notatet er et § 60-fællesskab (også kaldet et § 60-selskab)

kendetegnet ved, at ejerkommunerne afgiver sin kompetence med hensyn til de

opgaver, der overdrages til fællesskabet. Det betyder, at det fulde ansvar, herunder

beslutningskompetencen dermed ligger hos fællesskabet - nærmere bestemt hos

bestyrelsen.

Brandsyn er en af de beredskabsopgaver, som er overdraget til Hovedstadens

Beredskab, jf. vedtægternes pkt. 5.1. Derfor ligger hele beslutningskompetencen med

hensyn til bl.a. at foretage risikovurderinger af de enkelte brandsynsobjekter formelt

hos bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab. Omvendt betyder det, at de enkelte

ejerkommuner ikke skal forelægges risikovurderingerne, hvorfor bemærkninger herom i

SLA´en foreslås ændret. Omkring ejerkommunernes mulighed for videndeling og

indseende med serviceniveauet på området, se nedenfor ad indstillingspunkt 2.

Endvidere foreslås SLA´en bragt i overensstemmelse med reglerne om brandsyn for så

vidt angår opfølgning på påbud.

Samtidig foreslås, at opgaverne delegeres fra bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab til

administrationen, idet der efter beredskabslovgivningen er et uddannelseskrav til

personer, der varetager myndighedsopgaver efter brandsynsbekendtgørelsen. Denne

delegation er lovlig efter de almindelige kommunalretlige regler.

Ad indstillingspunkt 2

På side 25 i den reviderede SLA fra marts 2017, pkt. 7 om brandsyn, fremgår det bl.a., at

"opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister".

 For at bringe teksten i overensstemmelse med brandsynsreglerne foreslås den ændret

til:

"opfølgning på påbud sker efter en konkret vurdering af brandsikkerheden".

Under overskriften "Opfølgning og dokumentation" på side 25  står endvidere følgende:

"Redegørelsen skal indeholde en oversigt over den enkelte kommunes brandsynspligtige

objekter, hvor det angives på hvilke objekter, der er gået brandsyn på det pågældende

år. Listen skal indeholde påbud/forbud.

Hovedstadens Beredskab fremsender oversigt over den enkelte kommunes

brandsynsobjekter med tilhørende risikovurdering mhp. dialog om objekter, der evt. bør

have en særlig opmærksomhed fra Hovedstadens Beredskab":



I overensstemmelse med Samarbejdsorganets ønsker foreslås teksten ændret til

følgende:

”I forbindelse med den årlige redegørelse fremsendes til hver ejerkommune en oversigt

over den enkelte kommunes brandsynsobjekter, hvor der er foretaget brandsyn det

pågældende år samt oplysning om evt. påbud/forbud på det enkelte objekt.

Endvidere modtager hver kommune oplysninger om samtlige brandsynsobjekter i

kommunen, herunder om brandsynsterminen for det enkelte objekt. Oplysningerne

fremsendes mhp. en dialog om objekter, der evt. bør have en særlig opmærksomhed fra

Hovedstadens Beredskab.”

Ad indstillingspunkt 3

Færdiggørelsen af de igangsatte risikovurderinger af brandsynsobjekterne har hidtil

været udskudt, bl.a. fordi der mangler en vejledning på området. Beredskabsstyrelsen

har forelagt beredskaberne et udkast til vejledning, men idet

brandsynsbekendtgørelsen og udkastet til vejledning ikke tager højde for ændringerne i

bygningsreglementet, og reglerne på en række punkter forekommer uklare, er man

enedes om, at der skal udstedes en ændringsbekendtgørelse. Et nyt oplæg til

vejledning afventer derfor udstedelsen af ændringsbekendtgørelsen.

Idet bekendtgørelsen ikke giver mulighed for at udskyde risikovurderingen af

objekterne, vil Hovedstadens Beredskab træffe afgørelser om brandsynsterminer  med

henblik på udmelding primo 2018, således at disse afgørelser kan danne grundlag for

brandsynene i 2018.  

Som det blev forelagt på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017 er forventningerne til

risikovurderingerne, at der fremadrettet vil skulle gennemføres færre brandsyn. Det

indstilles på denne baggrund, at de ressourcer, der eventuelt frigives, anvendes til at

opruste forebyggelsesindsatsen i forhold til særlige risikoobjekter, som f.eks.

diskoteker, større arrangementer samt temabrandsyn og rådgivningsbesøg i

kommunerne. Intentionerne med de ændrede regler er netop at målrette den

forebyggende indsats.

Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 6. december 2017.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Beslutning i bestyrelsen den 17. januar 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Kim Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Uddybende notat om delegering af beføjelser og pligter efter

brandsynsbekendtgørelsen


