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1. Status på kontrakt med Falcks Redningskorps

Anbefaling
Brand & Redning anbefaler, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund
Med baggrund i mail til Beredskabskommissionen den 15. april 2014 omkring
de kontraktlige forhold, fremgik det at der på førstkommende møde i beredskabskommissionen vil blive en orientering
Med baggrund i Falcks Redningskorps udmelding om store problemer med efterlevelse af den indgåede kontrakt med opstart pr. 1 januar 2014, dette specielt gældende for deltidsbemandingen ved Station Køge.
Leverandøren har i samarbejde med Brand & Redning Køge udarbejdet vedhæftede referat (møde 9. april), som beskriver handleplan i forhold til den nuværende situation. Brand & Rednings Køge vil snarest gå i dialog med Beredskabsstyrelsen omkring den beskrevne løsning, samt tidsperspektivet i forhold
til de mandskabsmæssige ressourcer.
Af vedhæftede (mangler jf. kontrakt Køge) fremgår skematisk oversigt over
status implementering kontrakt, hvor leverance af køretøjer skulle have været
klar pr. 13. dec. 2013 og de mandskabsmæssige uddannelseskrav m.v. pr. 1.
jan. 2014, som følge heraf kan det samlede serviceniveau endnu ikke efterleves.
Der har her hen over foråret været en tæt dialog, med Falcks Redningskorps omkring den nye kontrakt der starter den 1. januar 2014.
Denne dialog for at sikre at den nye kontrakt kommer godt fra start og at alle de
tiltag der er i kontrakten efterleves fra første dag.
Falck har meddelt at eneste udestående efter 1. januar 2014 med den nye kontrakt
kan blive dykkerberedskabet i forhold til pladser på redningsdykkeruddannelsen.
Der er booket pladser og der er også mange ansøgere der har gennemført uddannelsen, så det forventes ikke at give problemer.

Vurdering:
Ingen

Økonomi:
Ingen

Bilag
1-Samlet analyse ved fysiske forhold inkl. Bilag
2 -Notat fra opfølgende møder med mellem BRK og Falck
3 -Analyse afgangstider for 4 hhv 6 mand Tigervej
4 -referat møde 9 april
Intern Nødbehandleruddannelse
Leverancegodkendelse af køretøjer
Mail Carl Johan- omkostninger ved tiltag
Mangler jf. Kontrakt Køge
Supplerende bemærkning til evaluering køge og lellinge
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Forventet beslutningsproces
Beredskabskommission

08-05-2014

08-05-2014

Åben dagsorden

Til behandling

Fraværende: Ingen

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Der vil blive udsendt orientering om evaluering af de kommende forsøg med fremkørsel i ekstra bil.
Bjarne ønsker at der opsættes et succeskriterier der siger at afgangstiden skal nedbringes mest muligt i forhold til lovgivningens minutter.
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2. Virksomhedsplan
Anbefaling
Brand & Redning anbefaler, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Baggrund
Virksomhedsplanen er godkendt af direktionen, samt af økonomiudvalget og Byrådet.

Vurdering:
Ingen

Økonomi:
Ingen

Bilag
Virksomhedsplan

Forventet beslutningsproces
Beredskabskommission

08-05-2014

08-05-2014

Åben dagsorden

Til behandling

Fraværende: Ingen

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Drøftelse af fysisktest for de frivillige.
Sagen tages op på næste møde
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3. Orientering om udrykningstider

Anbefaling
Brand & Redning anbefaler, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning, samt at Falcks Redningskorps jf. kontraktens § 13 tilskrives på beredskabskommissionens vegne med hensyn til efterlevelse af kontrakten, herunder
Køge Kommunes muligheder i forbindelse med misligholdelse.

Baggrund
Gennemgang af fejlprocent for stationerne i Køge Kommune.
Statistikkerne vil som tidligere blive drøftet på mødet.

Vurdering:
Ingen

Økonomi:
Ingen

Bilag
Udleveres på mødet
Forventet beslutningsproces
Beredskabskommission

08-05-2014

08-065-2014

Åben dagsorden

Til behandling

Fraværende: Ingen

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning
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5. Næste møde
Anbefaling:
Næste møde er aftalt den 3. december 2014 kl. 15.30

Baggrund:
Der skal jf. forretningsorden for Beredskabskommissionen for Køge Kommune § 2
afholdes møder i maj / Juni og november / december måned 2012.

Forventet beslutningsproces
Beredskabskommission

08-05-2014

08-05-2014

Åben dagsorden

Til behandling

Fraværende:

Beslutning:
Mødet hævet kl. 17.25
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6. Eventuelt
1. Spørgsmål fra Bjarne om det er et tilbud?
Svar: Det er et overslag.
2. Om det var overvejet at ændre afgangstid fra 5 til 10
minutter på vagtberedskab
Svar: Der er det ikke, men det er en mulighed
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