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INDSTILLING 

15. Godkendelse af procesplan RBD 2017+ 

Bestyrelsen skal godkende procesplan for RBD 2017+, således at en 
fælles RBD for Hovedstadens Beredskab kan træde i kraft senest 1. 
januar 2017. 
 
Indstilling 
Det indstilles, 

• at bestyrelsen godkender forslag til procesplan for RBD 2017+ 

Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskab skal senest inden udgangen af 2017 have 
udarbejdet fælles planer for den risikobaserede dimensionering af det 
nye fælles beredskab. 

Den formelle procedure for udarbejdelse af den fælles risikobaserede 
dimensionering er, at bestyrelsen behandler forslaget og dernæst 
indsender dette til Beredskabsstyrelsens udtalelse. På baggrund af 
Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planforslaget med eventuelle æn-
dringer endeligt vedtages og umiddelbart herefter fremsendes til Be-
redskabsstyrelsens orientering. 
 
Procesplan for udarbejdelse af den fælles Risikobaseret Dimensione-
ring (RBD), har været til orientering på møde i den administrative for-
beredelsesgruppe den 6. oktober 2015 og den politiske forberedelses-
gruppe den 11. november 2015.  
 
  



 

Forslag til Procesplan for RBD 2017+ 

Måned  Emne 
9. marts Arbejdsudvalg 

AU01/2016 
 

Drøftelse af retning på RBD2017 

8. juni Bestyrelsesmøde 
BM02/2016 
 

Godkendelse af udkast til RBD2017 
 

 
3. august Arbejdsudvalg 

AU03/2016 
 

Drøftelse af Beredskabsstyrelsens udtalelse. 
 

17. august  Bestyrelsesmøde 
BM03/2016 
 

Endelig godkendelse af RBD2017 samt godken-
delse af indstilling til ejerkommunernes kommu-
nalbestyrelser.  

Q3 Ejerkommuner RBD 2017 til godkendelse i de 8 ejerkommuners 
kommunalbestyrelser 

Q4 Hovedstadens 
Beredskab 

Implementering af RBD 2017 påbegyndes 

1. januar  Hovedstadens 
Beredskab 

Ikrafttrædelse af RBD 2017 

 
 
Det er vurderingen, at den fælles risikobaserede dimensionering af Hovedstadens 
Beredskab ved udgangen af 2016 vil være behandlet og godkendt til ikrafttrædelse 
pr. 1. januar 2017. Dette med henblik på realisering den fulde nødvendige effektivi-
sering i 2017 på 28 mio. kr. 
 
Der er allerede i 2015 taget skridt til udarbejdelse af en indledende fælles risikoba-
seret dimensionering gældende for 2016. Dette dels med henblik på realisering af 
den nødvendige effektivisering i 2016 på 5,6 mio. kr., dels frigørelse af budget til 
implementeringsudgifter og dels for at sikre, at det fulde nødvendige effektivise-
ringskrav for 2017 kan nås.  
 
Den indledende fælles risikobaserede dimensionering for 2016 skal sammen med 
de umiddelbare effektiviseringsgevinster ved etableringen af Hovedstadens Bered-
skab kunne frigøre mindst halvdelen af det nødvendige fulde effektiviseringsbidrag 
i 2017, svarende til ca. 14 mio. kr. 
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