Datum

Beteckning

2007-01-18

Anteckningar från möte nr 15 med koordineringsgruppen.
Tid:
Plats:
Närvarande:

18 januari, 2007 kl. 10.00-15.30.
Hörsholms Brandstation
Sören Brydholm, Köpenhamns Brandväse
Jesper Djurhuus, Rudersdal Sölleröd Brandväsen
Hans Christian Høgh, Nordsjällands Brandväsen
Johnny G Larsen, Bereskabsstyrelsen Bornholm
Claes Jansson, Kristianstad
Kenney Pihl, Helsingborg
Göran Orup, KF Skåne

Ej närvarande

Bo Kristensen, Bornholms Regionkommune
Linus Eriksson, Räddningstjänsten Syd
Bengt-Arne Nerbrelius, SÖRF Räddningstjänstförbund
Mats Svensson, SÖRF Räddningstjänstförbund
Allan Stenbye, Bereskabsstyrelsen Bornholm

Välkommen.
Jesper Djurhuus hälsade välkommen till Hörsholm och dess nya brandstation.
Föregående anteckningar.
Anteckningar från mötet den 27 september 2006 i Landskrona genomgicks.
Nya koordinationsgruppsmedlemmar.
Claes Jansson, ny räddningschef i Kristianstad-Östra Göinge efterträder Micael Svensson och
Kenney Pihl, tf räddningschef i Helsingborg efterträder Eva-Marie Abrahamsson.
Ny administrativ samarbetsorganisation inom Räddningstjänsten i Skåne
Eftersom det numera endast finns 16 st. räddningschefer bland Skånes 33 kommuner har en ny
administrativ samarbetsorganisation arbetats fram bestående av räddningsfullmäktige, arbetsutskott,
AG-Skåne samt konferens.
I samband härmed fördes en lång diskussion om räddningstjänstens organisation och uppgaver.
Ambulanceverksamhet
Informerades om planerna att köra ambulance i kommunal regi på Själland.
Likheter och skillnader mellan RIB och Ressource Database
Johnny gick igenom tidigare utsänd Råskitse till handleplan, framförallt så att även Claes och Kenny
skulle bli informerade om innebörden i dokumentet. Konstaterades att det är viktigt med central
medverkan från Statens Räddningsverk samt Beredskapsstyrelsen, vilket Johnny förankrat med
Beredskapsstyrelsen. Det är viktigt att alla medverkande är medvetna om projektets volym.
Ifrågasattes också om databaserna verkligen är uppdaterade.
I samband härmed informerades om Baltic Masters konferens i Växjö den 14 februari 2007 ang.
beredskap och oljesanering vid fartygsolycka. Det hade varit bra om någon från
koordinationsgruppen kunde deltaga i konferensen och kanske även utverka medel till fortsatt arbete.
Johnny tar på sig att kontakta Mats m.fl. om möjlighet att deltaga i konferensen.
Opgaveplan.
Sören genomgick opgaveplanen, som justerades så att vi numera fokusera på ett mindre antal
opgaver.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro

Bankgiro

Org nr

Box 13, 264 21 KLIPPAN
Box 53, 221 00 LUND

Storgatan 33
Baravägen 1

0435-71 99 00
046-71 99 00

0435-71 99 10
046-71 99 30

34 68 83-2

312-8154

837600-9109

Direktnr 0435-71 99 03, mobiltfn 0709-71 99 03

e-mali:goran.orup@skane.komforb.se

SINE och RAKEL, digitala radiosystem
SINE: 2 firmor av 3 kvarstår som potentiella operatörer av SINE.
RAKEL: Efter uppvaktningar från räddningstjänsten har KBM (Krisberedskapsmyndigheten) arbetat
fram underlag till ny prissättning för abonnemang. Tidigare abonnemangspris har varierat från
9 – 12 000 kr/år och apparat, vilket ansetts alldeles för dyrt av räddningstjänsten. Nya beräkningar
visar på att det egentliga priset år 2008 borde vara 20 000 kr för att sedan sjunka till 15 500 kr år
2012 trots att alla 30 000 apparaterna ansluts. Om antalet apparater ökar till 50 000 st., pga. den
utökade användarkretsen, skulle abonnemangskostnaden 2008 bli 19 500 kr för att sjunka till 9 200
kr år 2012.
Exakt förslag till abonnemangskostnad föreligger ännu inte, men förslaget är att kommunerna skall
betala 9 200 kr/abonnemang. Eventuellt kan detta kombineras med en maximal kommunkostnad,
innebärande att man får utnyttja systemet fritt när man betalt för ett visst antal abonnemang. (Olika
beroende på kommunstorlek). Detta skulle också innebära att anslutningen till systemet lyfts från
räddningstjänsten till kommunledningen.
Uppbyggnad av en sk. ”pilotkommun” ansluten till RAKEL pågår på Revinge. Claes bjuder in så snart
anläggningen är klar.
Skånsk Brandskyddsdag
Claes Jansson bjöd in till Skånsk Brandskyddsdag den 2 oktober 2007 på Revinge.
Brandförsvarsföreningen Skåne och Skåne-Blekinge Brandbefälsförening står bakom arrangemanget
som består av föredrag samt en omfattande materialutställning.
Ordbog
Jesper delade ut en cd benämnd nordisk vocabular till Göran, för kopiering till övriga.
Nästa möte.
Koordinationsgruppens nästa möte äger rum den 7 juni 2007 kl. 10.00 – 16.00 på
Beredskabsstyrelsen Bornholm, Rønnevej 1-3. 3770 Allinge.
Vid anteckningarna
Göran Orup

