DB Forebyggelseskonference i Vejle
Munkebjerg Hotel 5. og 6. marts 2020
Torsdag den 5. marts
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Ankomst og registrering
Formiddagsbuffet
Velkomst
Praktisk info
Redningsberedskabets indsatsmuligheder
Oplæg vedr. operative bindinger og sagsbehandling af traditionelle og utraditionelle
indsatsforhold.
Fremtidens brandsyn
Vi skal omstille os til en ny virkelighed fra årsskiftet – hvordan gør vi det?
Frokost
Workshop 1
Fremtidens brandsyn
En workshop, der bl.a.
går i dybden med
forberedelse til et
brandsyn.

Workshop 2
Operative bindinger ITT
En workshop, der belyser
forskellige bindinger i
vejledningen om
redningsberedskabets
indsatsmuligheder – hvilke
bindinger er der og har vi
været opmærksomme på
disse tidligere.
Fremlæggelse af de 3 workshops

Workshop 3
Dødsbrande i DK 2019
Statistikken for dødsbrande i
Danmark i 2019 er netop
udkommet. Ved workshoppen
laves der nedslag i rapporten.

Ensartethed som tilsynsmyndighed
Oplæg om hvordan en anden myndighed sikrer ensartethed ved tilsyn.
Eftermiddagsbuffet
Paneldebat
Hvad fremtidens forebyggelsesarbejder skal arbejde med. Er nye regler lig med nye
tider?
Opsamling og afrunding på dagen
Middag
Fælles aftensarrangement
Vi skal grine sammen.
Netværk og socialt samvær
Evergreen Baren er åben.

Fredag den 6. marts
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Opstart
Forvaltningslov
Har vi styr på basis ift. forvaltningslov?
Workshop 4
Workshop 5
Midlertidige
Håndtering af ABA-anlæg
arrangementer
En workshop om ABAEn workshop omkring
anlæg og blinde alarmer.
midlertidige
Skal vi arbejde med at
arrangementer bl.a.
nedbringe blinde alarmer?
overnatninger,
Hvad svarer vi fores
byfester, festivaler etc. kunder fremadrettet, når
Og hvad har vi egentlig de ønsker afvigelser fra
hjemmel til?
f.eks. retningslinje 232.

Workshop 7
Operativ planlægning
af arrangementer
En workshop omkring
den operative
planlægning af
arrangementer. Hvad
kan vi bidrage med fra
forebyggende afdeling?

Workshop 8
Brandsynsuddannelse
Brandsynsuddannelsen
skal opdateres, bl.a. som
følge af overflytningen af
Driftsmæssige Forskrifter
til bygningsreglementet.
Hvilke ønsker har vi til
uddannelsen? Hvad
forventer vi af en
nyuddannet brandsyner?
Nyt fra Beredskabsstyrelsen

Workshop 6
Tekniske forskrifter i bred
forstand
En workshop med fokus på at
højne ensartetheden i vores
sagsbehandling og afgørelser.
Det drøftes i grupper, hvordan
forskellige sagstyper og
henvendelser kan/bør
håndteres. Kort orientering om
status på TF-faste stoffer.

Workshop 6 (fortsat)
Tekniske forskrifter i bred
forstand fortsat
Fortsættelse af workshop.

Samarbejde med bygningsmyndighed
Oplæg omkring hvad kommunerne forventer at kunne benytte beredskaberne til
fremadrettet. Hvad forventer kommunen at vi kan?
Afslutning

Der kan forekomme ændringer i programmet.

