
NYT OM HOVEDSTADENS BEREDSKAB
Siden årsskiftet har der været travlt i Hovedstadens Beredskab  
- det nye fælleskommunale beredskab for Albertslund, Brøndby, 
Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København. 
Fra dag ét har fokus været på sikker drift og fastholdelse af servi-
ceniveauet for de otte ejerkommuner og borgerne. Foruden dagli-
ge hændelser med brand, redning, assistance, forurening mv. er 
flere større brande og komplicerede indsatser blevet håndteret i 
årets første måneder.

Efter en meget stor indsats fra ejerkommunernes medarbejdere og direktioner 
i løbet af 2015 var det endelig tid til at slippe Hovedstadens Beredskab løs den 
1. januar 2016.

Selvom der var lavet et fantastisk flot arbejde i 2015 med at lave skelettet for 
organisationen, så har der i årets første måneder været forrygende travlt med 
at samle den nye organisation. 

Som noget af det første skulle der implementeres en helt ny organisation med 
nye ledelsesniveauer, udpegning af en række nye ledere samt jobskifte for en 
del administrative medarbejdere. Forebyggelses- og myndighedsopgaverne er 
blevet samlet organisatorisk, brandsynsmedarbejderne er placeret decentralt 
på stationerne og de brandtekniske rådgivere er samlet i Gearhallen. 

Der er på baggrund af den RBD 2016, der blev vedtaget i starten af januar 
indført en ny indsatslederstruktur med et ændret antal indsatsledere på vagt. 
Samtidig blev der sat en proces i gang med fælles uddannelse af indsatsleder-
ne bl.a. omkring særlige objekter i hinandens kommuner og fælles retnings-
linjer for hvornår der afsendes indsatsleder. Station Dæmningen blev nedlagt 
den 1. april 2016 og alle medarbejderne har fået plads på nye hold og/eller på 
andre stationer. 

Vi har allerede ved adskillelige lejligheder fået testet organisationen. Foruden 
daglige hændelser med brand, redning, assistance, forurening mv., har 
der også været flere større brande og komplicerede indsatser, ikke mindst 
Holsteins Palæ. Det har været en fornøjelse at se, hvordan organisationen har 
spillet sammen i en helhed, hvilket understreger de store fordele der er ved et 
tættere samarbejde.
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På trods af at bl.a. BIOS og andre ambulanceleverandører har meldt om meget 
vanskelige rekrutteringsforhold, lykkedes det alligevel Hovedstadens Beredskab 
at gå i luften med den nye ambulancekontrakt den 1. februar 2016. Den nye kon-
trakt medfører næsten en fordobling af ambulancetjenesterne i Frederiksberg og 
København. Det betyder også, at vi har været igennem mange rekrutteringsforløb 
for at ansætte nok ambulancefolk og vi forventer først i anden halvår 2016 at 
være på fuld omgangshøjde med bemandingen. Vi har takket været stor fleksi-
bilitet fra medarbejderne fra første dag af leveret det aftalte antal beredskaber, 
således at borgerne i hovedstadsområdet har været sikret de ambulancer, som 
Regionen har stillet krav om. 

Der er blevet dannet en ny Frivilligenhed, der er samlet på station Dæmningen, 
som rummer køretøjer, materiel og uddannelsesaktivitet. Den nye enhed har lige-
som de tidligere frivillige enheder både fokus på de lokale forhold og på mulighe-
den for at man kan bidrage ved større hændelser på tværs.

Det politiske arbejde i bestyrelsen er også godt i gang. På det første bestyrel-
sesmøde i januar blev der udover den risikobaserede dimensionering (RBD) for 
2016 også vedtaget en Ejerstrategi, Beredskabspolitik, krisestyringsorganisation, 
Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab, SLA for myndigheds- og forebyggel-
sesområdet og Samarbejdsorgan vedrørende myndigheds og forebyggelsesop-
gaver. Samt en lang række vigtige forhold for Hovedstadens Beredskab som fx 
Åbningsbalance, likviditetspolitik, regnskabspraksis, principper omkring økono-
misk styring af Hovedstadens Beredskab, mv.

Selvom der har været travlt, så er den tætte kontakt til borgerne højt prioriteret, 
og Hovedstadens Beredskabs åbent hus-arrangementer i foråret har været me-
get populære. Omkring 6.000 børn og voksne har på deres lokale brandstation i 
weekenderne kunne opleve beredskabet på nærmeste hold, se hvordan vi hånd-
terer brande og forskellige ulykker samt møde vores brandfolk, frivillige, brand-
kadetter m.fl.

På de næste sider kan du i punktform læse om nogle af de mange initiativer, der 
har været taget for at få Hovedstadens Beredskab til at fungere.

FAKTA
Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med et budget på 
500 mio. og blev etableret 1. januar 2016 ved en sammenlægning af de fire 
brandvæsener, der dækkede Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Dragør, 
Frederiksberg og København. Det nye fælleskommunale beredskab er et selv-
stændigt §60 selskab med  fælles beredskabskommission og en bestyrelse på 
15 medlemmer fra de 8 ejerkommuner. Sammenlægningen er en konsekvens af 
KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet var, at 
landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 etablerede sig i max 20 
beredskabsenheder.

Hovedstadens Beredskab dækker:

 � 8 kommuner

 � 1 mio. borgere

 � 12 brand- og ambulancestationer

 � 1000 ansatte

1. februar 2016
Ny ambulancekontrakt 

14. marts 2016
Brand Holsteins Palæ

13. januar
Bestyrelsesmøde
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1. Status på ny organisation

Fra 1. januar har der været stort fokus på sikker drift i beredskabet sideløbende 
med implementeringen af den nye organisation, det politiske arbejde med den ri-
sikobaserede dimensionering (RBD) mv. og flere større organisatoriske projekter. 

 � Ny organisationsstruktur med nye ledelsesniveauer, udpegning af en række 
nye ledere mv.

 � Implementering af ny ambulancetjene med tre gange så mange ambulance-
beredskaber (nye baser og køretøjer, rekruttering af ambulancereddere mv.) 

 � Idriftsættelse af ny alarm/vagtcentral

 � Implementering af RBD16 (ny indsatslederstruktur og nedlæggelse af det 
operative beredskab på St. Dæmningen)

 � Udarbejdelse af RBD17+

 � Flyttet medarbejdere (fra central til decentral placering mv.)

 � Fokus på at nedbringe sygefravær og nedsættelse af trivselsgruppe.

 � Afholdt et bestyrelsesmøde samt to arbejdsudvalgsmøder og forberedelse til 
bestyrelsesmøde #2

 � Deltaget aktivt i oprettelse af netværksfora på tværs af beredskabsenhederne

 � Igangværende drøftelser med Tårnby mfl. i forhold til samarbejdsaftaler

 � Høringssvar til ændringer af beredskabsloven

 � Afholdelse af åbent hus-arrangementer på lokalstationer med deltagelse af 
omkring 6.000 borgere samt øvrige arrangementer, afskedsreceptioner mv.

2. Status på administrationen

Administrativt er der især arbejdet på at sikre økonomistyringen og mandskabs-
styringen på plads, herunder implementeringen af en række nye systemer samt 
at få MED-organisationen på plads. 

 � Budget 2016

 � Ny kontoplan

 � Udskilt Navision fra KØR

 � Idriftsættelse af nyt lønsystem

 � Gennemført mini-SKI udbud ift. valg af revisor

 � Valgt bankforbindelse

 � Ny administrativ IT-platform

 � Igangsat et ambitiøst lederudviklingsforløb

 � Forberedelse af nyt vagtplanlægningssystem

 � MED-organisationen på plads og første HovedMED-udvalg afholdt

 � Vedtagelse af en række personalepolitikker

Forår 2016
Åben Brandstation

19. april 2016
Alarm- og Vagtcentralen  

flytter ind i Gearhallen
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3. Status på myndighedsområdet

Fokus på myndighedsområdet er på at levere samme gode service blandt andet 
i forhold til brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling og leve op til de ser-
vice level agreements (SLA), som ejerkommunerne har vedtaget.

 � Indledende møde med kommunerne i december 2015

 � SLA godkendt på BM 13. januar 2016

 � Primo februar fremsendt udkast til arbejdsgangs- og samarbejdsbeskrivelse 
mellem ejerkommunernes byggemyndighed og HBR

 � Ultimo februar afholdt møder med alle byggemyndigheder, hvor bemærknin-
ger til arbejdsgangsbeskrivelser blev gennemgået

 � Primo april fremsendt reviderede arbejdsgangsbeskrivelser

 � I maj afholdes første møde i samarbejdsforum

 � Pt. udfordringer med beskrevet servicemål (i dag max 10 arbejdsdage -> 50% 
indenfor 5 dage, 80% indenfor 10 dage, 95% indenfor 15 dage)

 � Som support til byggemyndighederne har HBR afholdt to uddannelsesforløb 
for at orientere om HBR’s fortolkninger af eksempelsamlingen og for at orien-
tere om samarbejdsformen mellem kommuner og HBR

 � Brandsyn og behandling af sager i henhold til beredskabsloven i overens-
stemmelse med SLA

  

4. Status på krisehåndtering

Den fælles beredskabspolitik skal sikre ejerkommunernes robusthed og evne til 
alene og i samarbejde at håndtere krisesituationer, understøttet af Hovedstadens 
Beredskab. Krisestyringen er organiseret i Hovedstadens Beredskabssamordning 
(HOBS).

 � Beredskabspolitik vedtaget for alle ejerkommuner

 � C3 – som støtteværktøj for kommunernes beredskabsplanlægning og krise-
håndtering (Albertslund, Rødovre, Dragør mangler)

 � Medlemmer til HOBS er udpeget. Første møde afholdt 3. maj 2016

 � Uge 20-21-22 møder med de enkelte kommuners beredskabssamordning

 � Øvelser skal planlægges

 � Der udestår fortsat en afklaring om beslutningskompetencen kan overføres 
til bestyrelsen.

 � Der er oprettet en stabschefsvagt, der kan understøtte de enkelte kommu-
ners krisehåndtering.
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