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PROTOKOL 
 
 
Protokol af Bestyrelsesmøde nr. BM02/2016 
 
Dato: Onsdag den 8. juni kl. 08.30-10.30 
 
Mødested: Gearhallen, Gl. Køge Landevej 22, Valby – ’Kriseledelseslo-
kalet’  
 
Mødedeltagere: 

Steen Christiansen (Albertslund) 
Kent Magelund (Brøndby) 
Eik Dahl Bidstrup (Dragør) 
Michael Vindfeldt (Frederiksberg) 
John Engelhardt (Glostrup) 
Helle Adelborg (Hvidovre, bestyrelsesformand) 
Mikkel Dencker (Hvidovre) 
Frank Jensen (København, næstformand) 
Carl Christian Ebbesen (København) 
Erik Nielsen (Rødovre) 
Thorkild Fogde (Københavns Politi)  
Mogens Lauridsen (Vestegnens Politi) 
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)  
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne) 
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør) 
Søren Sass (referent) 
Pernille Grundtvig Andersen (referent)  

 
Endvidere deltager:  
Under dagsordenspunkterne 6.-10. - Økonomiske forhold: 

Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab) 
 
Under dagsordenspunkt 7. – Entreprisestrategi: 

Advokat Anders Valentiner-Branth (Nielsen Nørager) 
 

15-06-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0218728 
 
Dokumentnr. 
2016-0218728-14 
 
Hovedstadens Beredskab 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
FI6F@okf.kk.dk 
www.hbr.dk 
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Under dagsordenspunkt 10. – Ambulancetjenesten: 
Vicedirektør Poul A. Poulsen (Hovedstadens Beredskab)  
  

 
 Afbud:  

Jørgen Glenthøj (Frederiksberg, næstformand) 
Pia Allerslev (København) 
Ninna Thomsen (København) 
Anna Mee Allerslev (København) 
Morten Kabell (København) 
 
Carl Christian Ebbesen måtte forlade mødet kl. 09.30. Det var under  
behandlingen af punkt 7 på nærværende dagsorden.  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Dagsorden  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af bemærkning til protokol fra bestyrelsesmødet 

den 13. januar 2016  

Operative og myndighedsforhold:  

3. Godkendelse af forslag til den Risikobaserede Dimensionering 

2017+  

4. Orientering om forslag til ændring af beredskabsloven m.v.  

5. Orientering om status på samarbejdsaftaler m.v. med operative 

bindinger  

Økonomiske forhold: 

6. Godkendelse af Budget 2017, herunder effektiviseringskatalog  

7. Godkendelse af entreprisestrategi  

8. Godkendelse af valg af bank, herunder forvaltning af likviditet 

9. Forventet regnskab 2016  

10. Godkendelse af revisor  

Øvrige forhold: 

11. Orientering om ambulancetjenesten  

12. Godkendelse af it-sikkerhedspolitik  

13. Godkendelse af forslag til delegation af den politiske ledelses 

ansvar for at drøfte budgettets konsekvenser med medarbej-

derne 

23-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0218728 
 
Dokumentnr. 
2016-0218728-1 
 

Hovedstadens Beredskab 

Bag Rådhuset 3 

1550 København V 

 

 
FI6F@okf.kk.dk 

 

www.hbr.dk 
 
 

 



  

Side 4 af 43 
 

 

Øvrige dagsordenspunkter: 

14. Orientering om pressehåndtering 

15. Status 100 dage 

16. Orientering om Ungdomsbrandkorps 

17. Meddelelser fra bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren  

18. Kommende møde  

19. Kommunikation fra mødet 

20. Eventuelt  

 
Indstilling 
Det indstilles:  

 at bestyrelsen godkender dagsordenen  

 

Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016  

Indstillingen godkendt. 
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2. Godkendelse af bemærkninger til protokol 
fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2016 
 
 
 
Der er indkommet flg. bemærkning fra bestyrelsesmedlem Michael 
Vindfeldt, som han anmoder ført til protokol under dagsordenspunkt 25. 
Eventuelt:   
 
”Michael Vindfeldt forudsatte, at evt. aftaler om hel eller delvis flytning 
af operativt personel fra ildløs til ambulancer forudsætter inddragelse af 
de faglige organisationer og i videst muligt omfang, at det sker ved frivil-
lige aftaler.” 
 
Protokol fra mødet den 13. januar 2016 vedrørende punkt nr. 25 lyder: 
 
”Michael Vindfeldt bad om en status på ambulancetjenesten.  

Beredskabsdirektøren orienterede status og den videre proces. Herunder 
at Hovedstadens Beredskab er klar til drift pr. 1. februar 2016”.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

 at bestyrelsen godkender, at bemærkningen fra Michael Vindfeldt 
tilføjes protokollen fra 13. januar 2016 under dagsordenspunkt 25, 
eventuelt 
 

 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: Protokollen er en 

beslutningsprotokol. Eventuelle ønsker om at få bemærkninger ført til 

protokols, bedes fremført tydeligt på mødet. 

23-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0008216 
 
Dokumentnr. 
2016-0008216-4 
 

Direktionen 

Bag Rådhuset 3 

1550 København V 
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3. Godkendelse af forslag til den Risikobasere-
de Dimensionering 2017+ 
 
 
 
Bestyrelsen forelægges forslag til den Risikobaserede Dimensionering for 
2017+ (RBD 2017+) til godkendelse. Planen har været forelagt arbejds-
udvalget, der indstiller den til godkendelse.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

 at bestyrelsen godkender forslag til den Risikobaserede Dimen-
sionering for 2017+.  
 

Sagsfremstilling 
Alle kommuner skal mindst en gang i valgperioden vedtage en risikoba-
seret dimensionering (RBD), som fastlægger niveauet for det kommuna-
le redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlæg-
ger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og 
materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet. Planen skal 
revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én 
gang i hver kommunal valgperiode.  
 
Redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig 
forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på 
personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder 
krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, 
indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.  
 
Afsættet for RBD 2017+ er fastholdelse af nuværende serviceniveau, 
herunder stationer.  
 
Med RBD 2017+ opnås følgende mål: 

 Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og opti-
mereret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet. 

23-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0233568 
 
Dokumentnr. 
2016-0233568-3 
 
Hovedstadens Beredskab 

Bag Rådhuset 3 

1550 København V 
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 Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige 
terrorhændelser.  
 

 Øger fokus på Community Risk Reduction (CRR) og Fortsat Drift 
(Business Continuity), således at der gennem et stærkt fokus på 
forebyggelse og fortsat drift skabes kapacitet til, at beredskabet 
kan håndtere flere komplekse hændelser. 
 

 Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndigheds-
opgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det opera-
tive arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændel-
ser ved koordineret forberedelse og planlægning samt sikrer en 
arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder 
kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og 
derved sikrer en effektiv forebyggende og operativ indsats. 

 Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og 
opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udryk-
ningssammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, 
opgaver, mv.  
 

 Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og 
læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten 
i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effek-
tive tekniske og taktiske metoder anvendes.  
 

 Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af 
fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de 
lovgivningsmæssige krav til fri disponering. Datawarehouse til 
understøttelse af arbejdet med kvalitet, evaluering, læring og ef-
fektiv drift. 
 

 Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervåg-
ning og krisestyring. 

 
I forbindelse med den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ får flere 
stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage 
røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning 
og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladered-
ningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra 
Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser 
ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, 
Station H og Frederiksberg. 
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Den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedsta-
dens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet 
inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længere-
varende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde (Community Risk 
Reduction), myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv. Fleksibiliteten 
hentes ved, at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere 
end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller fore-
byggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i 
kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foreta-
ge en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere res-
sourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse 
med indsatser bevares. 
 
Serviceniveauet er defineret i 3 dimensionerende parametre: Tryghed, 
der er første køretøj fremme og kan påbegynde indsatsen. Kapacitet, der 
beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen. Og, Ro-
busthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse 
hændelser. 
 
Som udgangspunkt vil forslagene i RBD 2017+ være selvfinansierede 
inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gen-
nem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker 
serviceniveauet. Såfremt der måtte opstå yderligere investeringsbehov, 
som følge af nye operative udfordringer, der ikke kan løses inden for det 
eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra 
økonomi.  
 
Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under af-
dækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget 
på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i 
havn og på strand.   
 
Jævnfør den af bestyrelsen godkendte procesplan for RBD 2017+ på 
bestyrelsesmødet den 13. januar 2016, skal bestyrelsen godkende for-
slag til den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ på bestyrelsesmø-
det den 8. juni 2016. Herefter indhentes udtalelse fra Beredskabsstyrel-
sen, inden den endelig godkendelse af RBD 2017+ i bestyrelsen den 17. 
august 2016. Herefter følger den endelige godkendelse i de 8 ejerkom-
muners kommunalbestyrelser i efteråret 2016.  
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 

Indstillingen godkendt. 
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Bilag  

 BM02 – pkt. 03 – bilag 1 – Forslag til RBD 2017-Dimensioneringsplan 
- inkl. bilagene 1, 4 og 5 

 BM02 – pkt. 03 - bilag 2 – Forslag til RBD 2017-Dimensioneringsplan-
bilag 2-Operativ ledelse 

 BM02 – pkt. 03 – bilag 3 - Forslag til RBD 2017-Dimensioneringsplan-
bilag 3-Scenarieanalyser 
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4. Orientering om forslag til lov om ændring af 
beredskabsloven m.v.  
 
 
 
Bestyrelsen orienteres i vedlagte notat om de væsentligste ændringer i 
forslag til lov om ændring af Beredskabsloven, Lov om beskyttelsesrum, 
Lov om beskyttelse af havmiljø samt Lov om fyrværkeri og andre pyro-
tekniske artikler (L167). Derudover orienteres om vedtagne ændringer i 
Byggeloven (Lov nr. 386 af 27. april 2016), der har indflydelse på bered-
skabsområdet samt om en ny politisk stemmeaftale på det statslige om-
råde. 
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Sagsfremstilling 
15. februar 2016 afgav Hovedstadens Beredskab høringssvar vedrørende 
udkast til forslag til lov om ændring af Beredskabsloven, Lov om beskyt-
telsesrum, Lov om beskyttelse af havmiljø samt Lov om fyrværkeri og 
andre pyrotekniske artikler (bilag 2 pkt. 4). Lovforslaget er efterfølgende 
fremsat den 31. marts 2016 og blev 1. behandlet den 12. april 2016 og 2. 
behandlet den 24. maj 2016. Lovforslaget er sat på dagsorden til 3. be-
handling den 26. maj 2016 og forventes at træde i kraft den 1. juli 2016. 
Der er foretaget et par væsentlige ændringer i forhold til høringsforsla-
get. Bestyrelsen orienteres i vedlagte notat (bilag 1 pkt. 4) om de væ-
sentligste ændringer i lovforslaget, herunder om ændringerne i det 
fremsatte forslag. 
 
Ændringen af byggeloven blev vedtaget den 21. april 2016 og implemen-
terer dele af regeringens vækstpakke fra 2015. Bestyrelsen orienteres i 
notatet om indførelsen af en certificeringsordning i forbindelse med 
kompliceret byggeri samt om overførslen af reguleringen af driftsmæssi-
ge forhold for visse lokaliteter fra beredskabslovgivningen til byggelov-
givningen.  

25-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0222257 
 
Dokumentnr. 
2016-0222257-2 
 

Direktionen 

Bag Rådhuset 3 

1550 København V 
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Regeringen indgik den 17. marts 2016 med en række partier en stem-
meaftale om udmøntningen af besparelserne på det statslige område. 
Bestyrelsen orienteres i notatet om stemmeaftalens hovedpunkter, 
hvoraf flere af punkterne har indflydelse på det kommunale redningsbe-
redskab. Aftalen kan ses her 
 
  
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 

Til orientering herunder, at forslag til lov om ændring af beredskabslo-
ven efter udsendelsen af notat vedlagt dagsordenspunktet er blevet 3. 
behandlet i Folketinget og vedtaget uden bemærkninger. Administratio-
nen blev bedt om at udarbejde notat til bestyrelsens medlemmer over 
hvilke overbygningsopgaver, Hovedstaden Beredskab vil kunne håndte-
re.  
 
 
Bilag 

 BM02 – pkt. 04 - bilag 1 - Notat vedr. forslag til lov om ændring 
af beredskabsloven m.v., ændring af byggeloven samt ny politisk 
aftale om det statslige beredskab  

 BM02 – pkt. 04 - bilag 2 - HBR Høringssvar vedr. ændring af be-
redskabsloven, 15.02.16 

 
 

http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/beredskabscentre-bestaar–til-gavn-for-vores-faelles-sikkerhed.aspx


  

Side 12 af 43 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Orientering om status på samarbejdsaftaler 
m.v. med operative bindinger 
 
 
 
Bestyrelsen orienteres om nuværende samarbejdsaftaler m.v. med ope-
rative bindinger for Hovedstadens Beredskab og den fremadrettede 
håndtering heraf.  
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Sagsfremstilling 
I vedlagte notat redegøres for nuværende samarbejdsaftaler, mødepla-
ner m.v. med operative bindinger for Hovedstadens Beredskab. Derud-
over anføres, hvordan Hovedstadens Beredskab agter at håndtere disse 
aftaler m.v. fremadrettet. Der skal bemærkes, at det for en række af 
aftalernes vedkommende fremadrettet forventes, at der skal gøres øko-
nomiske krav gældende overfor samarbejdspartnere, hvor det ikke tidli-
gere har været tilfældet.  
 
Hovedstadens Beredskab har derfor bedt PricewaterhouseCoopers om 
at udarbejde forslag til principper for prisfastsættelse af assistancer, 
samarbejdsaftaler m.v. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 

Til orientering. 
 
Bilag 

 BM02 – pkt. 05 - bilag 1 - LUKKET – Internt notat om samar-
bejdsaftaler, mødeplaner mv. med operative bindinger 

 
 
 

23-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0234793 
 
Dokumentnr. 
2016-0234793-1 
 

Hovedstadens Beredskab 

Bag Rådhuset 3 

1550 København V 
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6. Behandling af budget 2017 og overslagsår 
for Hovedstadens Beredskab I/S 

 
 
 
Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår 
til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser. I forlængelse 
heraf forelægges forslag til fuld realisering af det samlede effektivise-
ringskrav på 28 mio. kr. i budget 2017 til godkendelse. Herefter indhen-
tes høringssvar fra HovedMED-udvalget vedrørende effektiviseringsfor-
slagene, inden bestyrelsen træffer endelig beslutning om effektiviserin-
ger og budget 2017 og overslagsår på bestyrelsens møde i august måned 
2016.  
 
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender vedlagte foreløbige forslag til budget 
2017 inklusiv overslagsår, indeholdende de kommunale bidrags-
satser, hvorefter det fremsendes til interessenterne til oriente-
ring.  

2. at bestyrelsen godkender, at der primo 2017 i forbindelse med 
godkendelsen af regnskabet for 2016 foretages en samlet regu-
lering af budgetgrundlaget, herunder kommunernes driftsbi-
drag. 

3. at bestyrelsen godkender forslag til fuld realisering af effektivi-
seringskravet på 28 mio. kr. i budget 2017. 

4. at bestyrelsen godkender, at forslag til realisering af effektivise-
ringer sendes til høring i HovedMED-udvalget inden endelig 
godkendelse af effektiviseringer og budget på bestyrelsens mø-
de den 17. august 2017. 

5. at bestyrelsen tager vedlagte kommunikationsstrategi til orien-
tering. 
 

 

24-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0235434 
 
Dokumentnr. 
2016-0235434-1 
 
DIREKTIONEN 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
www.hbr.dk 
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Sagsfremstilling 
Baggrunden for budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 for Hoved-
stadens Beredskab er budget 2016 fremskrevet til 2017.  
 
I overensstemmelse med beslutningen i ejerkommunernes kommunal-
bestyrelser i juni 2015 omkring effektiviseringsmål for Hovedstadens 
Beredskab er der i forslag til budget 2017 og frem indregnet fuld realise-
ring af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. Der er indregnet 
en effektivisering på 22,4 mio.kr. fra 2017 og frem (se tabel 1).  I 2016 og 
frem var indregnet en effektivisering på 5,6 mio.kr. Samlet krav til effek-
tivisering i 2017 ligger på 28 mio.kr. 
  
Den samlede effektiviseringsgevinst på 28 mio. kr. er de otte kommu-
ners forholdsmæssige andel af den rationaliseringsgevinst på bered-
skabsområdet, som forudsættes i Økonomiaftale for 2015 mellem KL og 
regeringen.  
 

Tabel 1: Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 for   
Hovedstadens Beredskab (1.000 kr., løbende priser)     

  
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

Løn 376.730 386.533 396.024 405.743 
Tjenestemands-
pensionsopsparing 29.678 30.390 31.119 31.866 
Investering i it og køretøjer 11.618 11.862 12.111 12.365 
Husleje 26.326 26.879 27.444 28.020 
Øvrige driftsudgifter 128.046 129.567 131.652 133.772 
Udgifter i alt 572.398 585.231 598.350 611.766 

Eksterne indtægter -205.692 -210.424 -215.262 -220.213 
Betalinger fra ejerkommuner -344.306 -351.892 -359.646 -367.572 
Indtægter i alt -549.998 -562.316 -574.908 -587.785 

Effektivisering -22.400 -22.915 -23.442 -23.981 

Hovedtotal 0 0 0 0 
Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter KL´s satser. Effektiviseringen er 
fremskrevet med det sammenvejede pris- og lønindeks. Indtægterne er fremskrevet ud fra en 
relativ fordeling af drifts- og lønudgifter. Frem mod næste bestyrelsesmøde den 17. august 2016 vil 
posten vedr. tjenestemandspensionsopsparing blive yderligere kvalificeret. 
Effektiviseringen er endnu ikke blevet fordelt ud på ovenstående udgiftsposter. Dette vil blive 
foretaget, når effektiviseringskataloget er blevet endeligt godkendt. 

 
De enkelte kommunernes bidrag til selskabet er opgjort efter netto ejer-
andele, og effektiviseringsbidraget er opgjort efter beregnede ejerande-
le. I den samlede betaling for 2017 til Hovedstadens Beredskab på 344,3 
mio.kr. (tabel 2) er effektiviseringsbeløbet på 22,4 mio.kr. fratrukket.  
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Tabel 2: Bidrag fra ejerkommunerne i 2017 samt overslagsårene 
(1.000 kr., løbende priser)       

  
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 

Albertslund  -6.160 -6.296 -6.434 -6.576 

Brøndby  -6.726 -6.874 -7.025 -7.180 

Dragør  -3.825 -3.910 -3.996 -4.084 

Frederiksberg  -28.538 -29.167 -29.809 -30.466 

Glostrup  -4.585 -4.686 -4.789 -4.895 

Hvidovre  -10.223 -10.448 -10.679 -10.914 

København  -276.703 -282.800 -289.032 -295.401 

Rødovre  -7.546 -7.712 -7.882 -8.056 

Hovedtotal -344.306 -351.892 -359.646 -367.572 

 
 
Efter bestyrelsens godkendelse af foreløbigt forslag til budget 2017 og 
overslagsårene 2018–2020 fremsendes interessentskabets budget for 
det følgende kalenderår samt flerårige budgetoverslag til interessenter-
ne til orientering inden udgangen af juni måned, jf. vedtægternes § 13 
stk. 2. 
 
I vedlagte forslag til budget 2017 og overslagsårene skal der tages for-
behold for eventulle ændringer i ejerkommunernes driftsbidrag i op- 
eller nedadgående retning i forbindelse med godkendelsen af regnskab 
2016, der kan få betydning for budget 2017 og overslagsårene.  
 
Dette forbehold refererer til den beslutning, der blev truffet i forbindel-
se med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Bered-
skab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015, hvor det blev besluttet, at 
der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens 
Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forhol-
det mellem kommunernes betaling. Af sagen fremgår, at det er en opga-
ve for selskabets revision – som en del af revisionsopgaven vedrørende 
regnskab 2016 – at vurdere regnskabets forudsætninger i forhold til 
forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.  
 
Det fremgår endvidere, at såfremt denne vurdering viser afvigelser af 
væsentligt omfang i de forudsætninger, der er lagt til grund for den en-
kelte kommunes betaling til HBR – eller det samlede tilskud – kan der 
ske regulering af grundlaget for den fremtidige betaling til selskabet, 
dvs. en regulering af budgetgrundlaget og/eller ejerandelen. En eventuel 
regulering af kommunernes betalinger og ejerandele indstilles af besty-
relsen for selskabet og godkendes i kommunalbestyrelserne/Borger-
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repræsentationen. Da der vil være tale om vedtægtsændringer, skal der 
herefter indhentes godkendelse i Statsforvaltningen. 
 
Hovedstadens Beredskab er for nuværende i dialog med ejerkommu-
nerne omkring en række forhold, der kan få betydning for ejerkommu-
nernes driftsbidrag i op- og nedadgående retning.  
 
For nærværende er der identificeret følgende forhold, hvoraf nogle er 
afklarede, andre ikke: 
 
Tjenestemandspensionsopsparing. Der er i budget 2016 samlet set over-
ført for meget budget til Hovedstadens Beredskab. Netto svarende til: 
4.204.000 kr.  
 
Husleje. Der er i budget 2016 overført for meget budget til husleje fra 
alle kommuner på nær Frederiksberg. Med forbehold for, at HBR endnu 
ikke har modtaget opkrævning af husleje for Station Glostrup samt for 
de to stationer i Dragør, drejer det sig for nærværende om netto 
610.000 kr. 
 
Derudover er der identificeret en række områder, hvor der ud fra en 
foreløbig vurdering ikke er overført tilstrækkeligt budget fra ejerkom-
munerne, hvilket er under afklaring. Dette drejer sig blandt andet om 
budget til RMG-C3, brandhaner, telefonkabler, bestyrelsesbetjening, 
revision, it-licenser og indkøb af køretøjer.  
 
Derudover kan der dukke flere forhold op frem mod afslutningen af 
regnskab 2016.  
 
I de forhold, hvor ejerkommunerne har penge til gode hos Hovedstadens 
Beredskab, er midlerne hertil, i det omfang de er identificeret, sat til 
side. 
 
HBR anbefaler, at der, jævnfør den politiske behandling i efteråret 2015, 
gøres én samlet status herpå i forbindelse med godkendelsen af regn-
skabet for 2016, i foråret 2017, idet bestyrelsens beslutning om regule-
ring af kommunernes driftsbidrag og dermed fordelingsnøglen, som 
minimum vil kræve godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser jf. ved-
tægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtæg-
ternes § 18 stk. 4. 
 
Det anbefales endvidere, at en eventuel regulering af kommunernes 
driftsbidrag og heraf ændret fordelingsnøgle vil give en tilsvarende regu-
lering ift. den udmøntede effektiviseringsgevinst for 2016 og for 2017 og 
frem.  
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Som led i behandlingen af forslag til budget 2017 skal bestyrelsen træffe 
beslutning om, hvordan der opnås fuld realisering af effektiviseringskra-
vet på 28 mio. kr.  
 
I forbindelse med godkendelsen af den indledende fælles risikobaserede 
dimensionering for 2016 blev det, sammen med de umiddelbare effekti-
viseringsgevinster ved etableringen af Hovedstadens Beredskab, muligt 
at frigøre 5,6 mio. kr. som for 2016 indfriede første del af effektivise-
ringskravet på 28 mio. kr. samt 8,4 mio. kr. til implementeringsudgifter i 
2016. Der er således til budget 2017 allerede realiseret 14 mio. kr. Der 
udestår således behov for yderligere effektiviseringsforslag svarende til 
14 mio. kr.  
 
Der er derfor udarbejdet vedhæftede effektiviseringskatalog med forslag 
til realisering af effektiviseringer svarende til de resterende 14 mio. kr.   
 
Det anbefales, at forslag til realisering af effektiviseringer godkendes 
med henblik på at sende forslaget til høring i HovedMED-udvalget inden 
endelig godkendelse af effektiviseringer og budget 2017 og overslagsår 
på bestyrelsens møde den 17. august 2017.  
 
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi vedr. effektiviseringskata-
loget, der vedlægges til orientering. 
  
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 

1. Indstillingen godkendt. 
2. Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: De forhold, 

der er afklaret og identificeret frem mod den politiske behand-
ling af Den Risikobaserede Dimensionering i ejerkommunerne i 
efteråret 2016, der vil betyde en regulering af kommunernes 
driftsbidrag og dermed af fordelingsnøglen, forelægges ejer-
kommunerne til godkendelse i forbindelse med behandlingen af 
den risikobaserede dimensionering. Bestyrelsen vil derfor få fo-
relagt sag om en første regulering af kommunernes driftsbidrag 
og af fordelingsnøglen til godkendelse på mødet i august 2016, 
inden sagen fremsendes til godkendelse i ejerkommunerne. En 
eventuel anden regulering vil blive behandlet i forbindelse med 
godkendelsen af regnskab 2016.  

3. Indstillingen godkendt. 
4. Indstillingen godkendt. 
5. Indstillingen godkendt. 
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Bilag 

 BM02 – pkt. 06 - bilag 1 - LUKKET - Forslag til effektiviseringska-
talog  

 BM02 – pkt. 06 - bilag 2 – LUKKET - Kommunikationsstrategi for 
entreprisestrategi og effektiviseringskatalog 
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7. Godkendelse af Entreprisestrategi  
 
 
 
I henhold til Ejerstrategien for Hovedstadens Beredskab skal der udar-
bejdes en entreprisestrategi, som beskriver, hvordan Hovedstadens Be-
redskab vil arbejde systematisk med at sikre en effektiv drift og admini-
stration. Jævnfør den af bestyrelsen besluttede tidsplan på bestyrelses-
mødet den 13. januar 2016 forelægges forslag til entreprisestrategi til 
behandling. Forslag til entreprisestrategien er drøftet på arbejdsudval-
gets møde den 11. maj 2016.  
 
Indstilling 

Det indstilles: 

1. at bestyrelsen drøfter forslag til entreprisestrategi, herunder 
formål, prioriteringer og kommunikation 

2. at bestyrelsen godkender forslag til entreprisestrategi 
3. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab forbere-

der en plan for markedsafprøvning, herunder afgiver et kontrol-
bud 

4. at bestyrelsen tager kommunikationsstrategi vedr. entreprise-
strategi til efterretning 

 
Sagsfremstilling 
I henhold til Ejerstrategien for Hovedstadens Beredskab skal der udar-
bejdes en entreprisestrategi, som beskriver, hvordan Hovedstadens Be-
redskab vil arbejde systematisk med at sikre en effektiv drift og admini-
stration. Dette kan ske ved en markedsafprøvning. Entreprisestrategien 
skal også beskrive rammerne for, hvordan der vil søges opnået synergi-
effekter ved udførelse af opgaver for ejerkommunerne og andre offent-
lige myndigheder samt en model for, hvilke betingelser der skal være 
opfyldt for at byde på en opgave. Det vil sige i form af insourcing af op-
gaver fra ejerkommunerne. Af Ejerstrategien fremgår det ligeledes, at 
”der senest ved udgangen af 2017 er sket en markedsafprøvning af 
mindst et større driftsområde, og at der til det tidspunkt endvidere fore-
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ligger en bestyrelsesgodkendt plan for yderligere markedsafprøvning af 
andre dele af Hovedstadens Beredskabs drift og administration for de 
følgende år”.  
 
Arbejdsudvalget drøftede på sit møde den 9. marts retning og indhold af 
entreprisestrategien forud for arbejdsudvalgets behandling heraf på sit 
møde den 11. maj 2016.  Der var i den forbindelse enighed om, at mål-
sætningen i Ejerstrategien om at sikre en økonomisk effektiv drift fast-
holdes, herunder gennem markedsafprøvning. Forud for markedsaf-
prøvning skal det sikres, at de mulige driftsområder er effektiviseret og 
konsolideret, ligesom der er behov for yderligere analyser, der kan un-
derstøtte beslutningsgrundlaget i forhold til strategien for markedsaf-
prøvning.   
 
Der er med afsæt heri udarbejdet vedhæftede forslag til Entreprisestra-
tegi. Entreprisestrategien tager primært udgangspunkt i den første del af 
opgaven vedr. markedsafprøvningen af et større driftsområde. 
 
Med henblik på at belyse de forhold, der vil gøre sig gældende for hhv. 
tjenestemænd og overenskomstansatte ved en markedsafprøvning og 
de heraf følgende muligheder for at indhente effektviseringsgevinster, 
deltager advokat Anders Valentiner-Branth under behandlingen af punk-
tet.  
 
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for entreprisestrategien, 
der vedlægges til orientering. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Morten Kabell og Ninna Thomsen havde forud for mødet fremsendt 
følgende ændringsforslag: 
 
””3. at punkt erstattes af følgende: ”At godkendelsen af den del af en-
treprisestrategien, der omfatter markedsudsættelse, udskydes et år med 
henblik på en konsolidering af beredskabet, en gearing af organisationen 
til de fremtidige opgaver samt ro til at iværksætte de øvrige dele af en-
treprisestrategien (øvrige effektiviseringer).” 
 
Hvis ændringsforslaget vedtages tilrettes kommunikationsstrategien (4. 
at punkt) derefter” ” 
 
Ændringsforslaget blev ikke realitetsbehandlet, idet bestyrelsen fandt, at 
ændringsforslaget ville stride imod ejerstrategien. 
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1. Drøftet. Det blev bemærket, at kriterierne ved en markedsaf-
prøvning ikke alene skal basere sig på pris. 

2. Indstillingen godkendt. 
3. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at forslag til plan 

for markedsafprøvning forelægges på bestyrelsesmødet den 17. 
august 2016.  

4. Indstillingen godkendt.  
 
 
Bilag  

 BM02 – pkt. 07 - bilag 1 - LUKKET - Forslag til Entreprisestrategi  

 BM02 – pkt. 07 - bilag 2 - Ejerstrategi for Hovedstadens Bered-
skab I/S  

 BM02 – pkt. 07 - bilag 3 – LUKKET - Kommunikationsstrategi for 
entreprisestrategi og effektiviseringskatalog 
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8. Godkendelse af valg af bank, herunder 
forvaltning af likviditet 
 
 
Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar 2016 en likviditetspolitik for 
Hovedstadens Beredskab. På daværende tidspunkt udestod blandt an-
det valg af bank samt retningslinjer for anbringelse af likvide midler. 
Bestyrelsen godkender på nærværende møde valg af bank og anmodes i 
forlængelse heraf om at godkende forslag til kapitalforvaltning. Bestyrel-
sen vil på denne baggrund få forelagt en endelig likviditetspolitik til god-
kendelse i løbet af 2. halvår 2016.  
 
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender valget af Nordea som bankforbindelse 
for Hovedstadens Beredskab 

2. at bestyrelsen godkender, at overskydende likviditet placeres i 
repo-forretninger kombineret med lavrisiko obligationsinveste-
ringer  
 

Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskab (HBR) har i løbet af foråret indhentet tilbud fra 
3 banker henholdsvis Danske Bank, Nordea og Jyske Bank.  
 
I udvælgelsen er der lagt vægt på følgende kriterier: Det første er, om 
banken er en systemisk bank. En systemisk bank er en bank, som af sta-
ten er udpeget til at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Dette indebærer 
til gengæld nogle særlige afviklingsmodeller i tilfælde af, at den pågæl-
dende bank bliver nødlidende, og der stilles skærpede krav til dens kapi-
tal og likviditet. Priser på indenlandske/udenlandske transaktioner har 
ikke været et udvælgelseskriterie, idet HBR har ca. 300 udenlandske 
overførsler og ca. 18.000 indenlandske overførsler, hvilket vil beløbe sig 
til henholdsvis ca. 8.000 kr. og 15.000 kr. årligt. Derudover har det været 
afgørende om banken kan tilbyde kapitalforvaltning/optimal likviditets-
styring som løsning på problemstillingen med negativ rente på oversky-
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dende driftslikviditet. På baggrund af de ovennævnte kriterier er valget 
faldet på Nordea. 
 
Danmark oplever for tiden en historisk lav rente – så lav, at den for før-
ste gang er negativ. Negativ rente betyder, at der skal betales penge for 
at have penge stående på en bankkonto (kontantindlån). Som det frem-
går af likviditetsprognosen for HBR, forelagt på bestyrelsesmødet den 
13. januar 2016, kan driftslikviditeten variere over tid, og forløbet kan 
være svært at forudsige. I en periode kan der være meget overskydende 
driftslikviditet, mens likviditet i efterfølgende periode kan være knap. 
 
Af tabel 1 i vedlagte bilag fremgår, hvor meget Hovedstadens Beredskab 
skal betale i negativ rente for overskydende driftslikviditet i de banker, 
der har været undersøgt. 

Udover negativ rente på kontantindlån har HBR også en modpartsrisiko 
på banken. Såfremt banken går konkurs vil HBR kun få dækket op til 
750.000 kr. på indestående af indskydergarantifonden.  
 
Løsningen på negativ rente problematikken og modpartsrisikoen er pla-
cering af overskydende likviditet i en obligationsportefølje, som består af 
korte realkreditobligationer med lav risiko – dvs. med kort løbetid kom-
bineret med repo-forretninger. Repo-forretninger er beskrevet nærmere 
i vedlagte bilag. Obligationsinvestering kombineret med repo-
forretninger, som en del af likviditetsstyring, indebærer: 
 

 at der er fokus på styring af den daglige driftslikviditet, hvor alterna-
tivet er pengemarkedskontoen, som bliver ramt af negativ rente 

 at der er stor fleksibilitet (tilgang til likviditet) og et simpelt admini-
strativt system 

 at risikoen på obligationsporteføljen er meget lav, da der vil være 
fokus på kapitalbevaring 

 at der sker en ændret modpartsrisiko fra bankindestående til ejer-
skab af realkreditobligationer med højere kreditsikkerhed. Som obli-
gationsejer vil værdipapirerne blive udleveret direkte i tilfælde af et 
pengeinstituts konkurs 

 Modellen giver et merafkast i forhold til placering på en pengemar-
kedskonto og giver samtidig bedre sikkerhed for pengene. 

Nordea og Jyske Bank har oplyst, at en række kommuner og regioner i 
dag anvender ovenstående løsning som optimal likviditetsstyring. 
 
Af tabel 2 i vedlagte bilag fremgår tillige omkostningerne ved kapitalfor-
valtning i de banker, der har været rettet henvendelse til.  
 



  

Side 24 af 43 
 

Med afsæt i en samlet vurdering, anbefales det, at Nordea vælges som 
bank. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Behandlingen af punktet udskydes til bestyrelsens møde den 17. august 
2016. 
 
Bilag 

 BM02 – pkt. 08 - bilag 1 – LUKKET - Internt notat vedr. valg af 
bank og forvaltning af likviditet 
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9. Forventet regnskab 2016 
 
 
 
Bestyrelsen orienteres om, at der grundet mangler fra leverandør er 
forekommet forsinkelse i afleveringen af det forventede regnskab. Sam-
tidig skal der træffes beslutning om, hvordan opkrævede deposita vedr. 
lejemål håndteres. 

 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen tager til orientering, at der grundet mangler fra 
leverandør er forekommet forsinkelse i aflevering af det forven-
tede regnskab 

2. at bestyrelsen træffer beslutning om, at driftsbidraget for 2016 
hæves for relevante kommuner mhp. at kunne betale opkræv-
ningen af deposita vedr. lejemål 

 
Sagsfremstilling 
For at kunne udarbejde et validt forventet regnskab er det nødvendigt, 
at alle grunddata er tilgængelige, særligt løndata. Lønudgifterne udgør 
ca. 70 % af HBR’s samlede økonomi og dermed også den største risiko i 
økonomien. Det er særligt udviklingen i lønudgifterne vedr. den operati-
ve styrke, der er afgørende, eftersom den løbende udbetaling af løn til 
overarbejde eller løn for ekstravagter kan variere væsentligt fra måned 
til måned. 
 
Siden overgangen til HBR’s lønsystemleverandørs nye lønsystem den 1. 
marts, har leverandøren imidlertid ikke kunnet levere de efter leveran-
ceaftalens aftalte lønrapporter. Der er først blevet leveret et anvendeligt 
udtræk af løndata til HBR den 11. maj 2016. Da dette udtræk er i et for-
mat, der kræver en del bearbejdning, før det vil kunne anvendes til ud-
arbejdelse af det forventede regnskab, har det ikke været muligt at fær-
diggøre et forventet regnskab inden for fristerne for aflevering af mate-
riale til dagsordenen til bestyrelsesmødet den 8. juni.  
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HBR arbejder derfor fortsat på et forventet regnskab, som bygger på 
gennemarbejdede data og dermed vil leve op til det kvalitetsniveau, som 
bør tilstræbes for økonomirapporteringen for HBR. HBR er i fortsat dia-
log med leverandøren om rapportudtræk. Det forventes således, at det 
forventede regnskab vil kunne præsenteres på bestyrelsesmødet den 
17. august 2016. Det skal i øvrigt bemærkes, at HBR har meddelt leve-
randøren, at det er en yderst utilfredsstillende situation og har i øvrigt 
entreret med advokatbistand i sagen for at få vurderet eventuelle juridi-
ske konsekvenser heraf. 
 
En række kommuner har opkrævet depositum på de lejede bygninger. 
For nærværende beløber dette sig til 12.035.000 kr. jf. nedenstående 
oversigt. 
  

Depositum på husleje  Beløb  

   i 1.000 kr.  

Dragør Kommune   

Frederiksberg Kommune 

        

1.470  

Hvidovre Kommune 

           

450  

Glostrup Kommune   

København Kommune 

        

9.569  

Frederikssundsvej 83B, København    

Gearhallen  

           

546  

  12.035  

 
  
Der er ikke modtage huslejeopkrævning for nedenstående ejendomme, 
hvorfor det endnu ikke vides, om der vil blive opkrævet depositum for 
disse. 
 

 Bryggergårdsvej 3, Glostrup 

 Frederikssundvej 83B, København 

 De to brandstationer i Dragør 
 

Idet der ikke er overført midler til betalingen heraf til HBR, skal der træf-
fes beslutning om, hvordan dette håndteres. Det foreslås, at driftsbidra-
get for 2016 for de relevante kommuner hæves, men for den enkelte 
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kommune er det udgiftsneutralt. Alternativt skal Hovedstadens Bered-
skab finde besparelser for 12 mio. kr. i 2016. 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 

1. Til orientering. 
2. Ejerkommunerne frafalder kravet om opkrævning af deposita 

for lejemålene. 
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10. Godkendelse af revisor 
 
 
 
Bestyrelsen godkender valg af revisor.  
 

Indstilling 

Det indstilles: 

 at bestyrelsen godkender PricewaterhouseCoopers som revisor 

 

Sagsfremstilling 
Der har i løbet af foråret 2016 været igangsat en proces vedrørende valg 
af revisor til Hovedstadens Beredskab.  Valg af revisor er sket efter reg-
lerne for offentlige organisationer i et miniudbud under SKI. 
 
Der var fire revisionsselskaber, der bød på opgaven. Kriterierne for valg 
af revisor var følgende: 

 Organisation og bemanding vægter 40 pct. 

 Løsningsbeskrivelse vægter 20 pct. 

 Pris vægter 40 pct.  

 
Af vedlagte bilag fremgår en samlet evaluering for valget af revisor i 
Hovedstadens Beredskab I/S. Efter en samlet evaluering af pris og løs-
ningsbeskrivelser, tildeles kontrakten til Revisionsselskabet Pricewater-
houseCoopers (PwC) 
 
Der er efter standstill-perioden på 10 dage ikke indkommet indsigelser 
herimod, hvorfor der er indgået kontrakt med PwC gældende senest fra 
1. september 2016, idet der tages forbehold for bestyrelsens og Stats-
forvaltningens godkendelse jf. vedtægternes § 12 stk. 1. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Indstillingen godkendt. 
 
 

23-05-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0234217 
 
Dokumentnr. 
2016-0234217-1 
 
Hovedstadens Beredskab 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
www.hbr.dk 
 

 



  

Side 29 af 43 
 

Bilag 

 BM02 – pkt. 10 - bilag 1 – LUKKET – Evalueringsnotat revisions-
ydelser 
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11. Orientering om ambulancetjenesten 

 
 
 
Bestyrelsen orienteres om status for ambulancetjenesten. 
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Vicedirektør for Beredskab i Hovedstadens Beredskab, Poul A Poulsen, 
orienterer på mødet bestyrelsen om status for ambulancetjenesten.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Til orientering.  
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12. Godkendelse af it-sikkerhedspolitik og it-
sikkerhedsregulativ  
 
 
 
Bestyrelsen skal godkende en it-sikkerhedspolitik og et it-
sikkerhedsregulativ for Hovedstadens Beredskab, der beskriver det 
overordnede it-sikkerhedsniveau og styringsgrundlag for informations-
sikkerhedsarbejdet.  
 
Indstilling 
Det indstilles:  

 at bestyrelsen godkender vedlagte it-sikkerhedspolitik og it-
sikkerhedsregulativ  

 
Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskab behandler mange typer af data, der fordrer et 
højt informationssikkerhedsniveau. Typisk fordi der er krav om dette i 
lovgivningen (fx sikkerhedsbekendtgørelsen og persondataloven) eller 
fordi de er kritiske for opgaveløsningen. Der er derfor behov for nogle 
styringsredskaber, der kan sikre, at grundlæggende love og regler over-
holdes, og at sikkerhedsniveauet i øvrigt modsvarer ledelsens risikovil-
lighed.  
 
Den elektroniske og manuelle databehandling i Hovedstadens Beredskab 
foregår i vid udstrækning, som den gjorde i Københavns Brandvæsen 
(samme processer, it-systemer m.v.), der indtil fusionen har været om-
fattet af Københavns Kommunes regler om it-sikkerhed. Det er derfor 
oplagt på den korte bane at videreføre Københavns Kommunes styrings-
grundlag med nogle mindre tilpasninger til Hovedstadens Beredskab.  
 
Der fremlægges derfor her en tilpasset version af Københavns Kommu-
nes it-sikkerhedspolitik og it-sikkerhedsregulativ. De tilknyttede uddy-
bende it-sikkerhedsregler vil efterfølgende ligeledes blive revideret. Der 
lægges op til i regulativet, at de uddybende regler kan godkendes af 
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enten direktionen eller it-sikkerhedsfunktionen afhængigt af reglernes 
karakter.  
 
Politik, regulativ og uddybende regelsæt tager afsæt i den internationale 
standard for informationssikkerhed, ISO 27001. Standarden er obligato-
risk for statslige institutioner og anbefales af KL som styringsredskab i 
kommunerne.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag: 

 BM02 – pkt. 12 - bilag 1 - It-sikkerhedspolitik 

 BM02 – pkt. 12 - bilag 2 - It-sikkerhedsregulativ 
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13. Godkendelse af forslag til delegation af den 
politiske ledelses kompetence til at drøfte 
budgettets konsekvenser med medarbejderne 
 
 
 
Som følge af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 8, 
stk. 3 og § 9, stk. 4 skal bestyrelsen beslutte om, og i givet fald hvem, der 
skal repræsentere bestyrelsen i drøftelsen med HovedMED-udvalget om 
budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.  
 
Indstilling 
Det indstilles:  

 at bestyrelsen videredelegerer den politiske ledelses ansvar for 
at drøfte budgettets konsekvenser for arbejds- og personalefor-
hold med medarbejderrepræsentanterne til beredskabsdirektø-
ren 

Sagsfremstilling 
Ifølge Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 8, stk. 3 
og § 9, stk. 4 skal HovedMED-udvalget vedtage retningslinjer for proce-
duren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og persona-
leforhold, herunder hvordan og hvornår dialogen med den politiske le-
delse skal finde sted.  
 
Formålet med retningslinjerne er at inddrage medarbejderne og give 
dem indflydelse på budgettets tilvejebringelse på alle niveauer i MED-
systemet samt at inddrage erfaringer fra den daglige praksis i beslutnin-
ger om budgettet. Medinddragelsen skal sikre, at medarbejdernes even-
tuelle kommentarer og erfaringer bliver viderebragt til det politiske ni-
veau, så de kan indgå i grundlaget for de beslutninger, der bliver truffet. 
 
Bestyrelsen beslutter, hvem der repræsenterer den politiske ledelse i 
drøftelsen. Det foreslås, at bestyrelsen videredelegerer ansvaret til be-
redskabsdirektøren, således at denne får til opgave at sikre involvering 
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af medarbejderne gennem MED-systemet og at orientere bestyrelsen 
om resultatet heraf.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Indstillingen godkendt. 
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14. Orientering om pressehåndtering 
 
 
 
Bestyrelsen orienteres om Hovedstadens Beredskabs pressehåndtering.  
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskab har udarbejdet vedlagte pressestrategi mhp. at 
tydeliggøre håndteringen af og kommunikationen vedrørende sager, der 
vurderes at have mediernes bevågenhed. Dette for at tydeliggøre Ho-
vedstadens Beredskabs ansvar for gennem sin kommunikationsindsats 
at sikre, at bestyrelsen og ejerkommunerne er velinformeret om betyd-
ningsfulde beredskabsmæssige forhold i de respektive ejerkommuner og 
i forhold til selskabet som helhed. Det gælder ikke mindst i forhold til 
presse- og mediehenvendelser.  
 
Bilag 

 BM02 – pkt. 14 - bilag 1 - Notat om pressehåndtering i Hoved-
stadens Beredskab 

 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Til orientering. 
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15. Status 100 dage 
 
 
 
Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de 
første 100 dage.  
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Sagsfremstilling 
Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen om de resultater, 
initiativer mv., der er opnået i løbet af de første 100 dage af Hovedsta-
dens Beredskabs historie.  
 
Der er derudover udarbejdet vedlagte statusnyhed til internt brug i ejer-
kommunerne – f.eks. til orientering af kommunalbestyrelsens/ Borger-
repræsentationens medlemmer.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Til orientering. Nyheden sendes til kommunerne mhp. videreformidling 
til kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens medlemmer. Der 
var på mødet stor ros til ledelse og medarbejdere i Hovedstadens Bered-
skab for håndteringen af sammenlægningen, overtagelsen af ambulan-
cedriften m.v. samtidig med varetagelsen af den daglige drift.  
 
Bilag 

 BM02 – pkt. 15 - bilag 1 – Statusnyhed om Hovedstadens Bered-
skab  
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16. Orientering om Ungdomsbrandkorps 
 
 
 
Bestyrelsen orienteres om ejerkommunernes mulighed for at indgå et 
samarbejde med Hovedstadens Beredskab om Ungdomsbrandkorps.  
 
Indstilling 
Til orientering.  
 
Sagsfremstillingen 
 
Siden 2011 har 133 børn og unge i alderen 13-17 år (fordelt på 13 hold) 
fra særlige boligkvarterer i København været tilknyttet Københavns 
Brandvæsens, nu Hovedstadens Beredskabs (HBR), Ungdomsbrandkorps 
(UBK) som brandkadetter.  
 
Kadetuddannelsen består af 3 faser. 

1. En 3 måneders grunduddannelse med undervisning i HLR (Hjer-
te- og lungeredning, løfte/bære teknik, brug af trykluftsappara-
ter, eftersøgningsteknik, kravlebane, varmehus(uden varme), 
udlægning af CD brandslanger brandhane, højtryksudlægning, 
udvendig ophaling, knob og stik og elementær brandbekæmpel-
se. Grundforløbet afsluttes med en opvisning og uddeling af 
grundbevis.   

2. En 3 måneders praktik på den lokale brandstation, hvor den un-
ge vedligeholder de nyerhvervede færdigheder, og oplever 
hvordan livet er på en brandstation. Praktikken afsluttes med en 
dimissionsfest, hvor kadetterne laver en opvisning, og modtager 
diplom på afsluttet uddannelse. 

3. Efter gennemført kadetuddannelse tilbydes de unge fritidsjob i 3 
måneder. Fritidsjobbet kan enten udføres på en brandstation, 
eller i andre afdelinger i HBR.  
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Formålet med etablering af et ungdomsbrandkorps har været at udvikle 
og forbedre de sociale relationer mellem unge fra særlige områder i 
København og brandfolkene. Dette skyldtes, at der har været tilfælde, 
hvor der er blevet kastet med sten og/eller andre chikanerier i forbindel-
se med indsatser.  
 
På længere sigt er formålet at nedbringe bl.a. antallet af tilfældigheds-
brande og skabe grobund for gode ’ambassadører’ i lokalområderne for 
HBR. De unge kan forblive i UBK indtil det fyldte 18 år. Herefter kan de 
søge om optagelse i HBR’s Frivilligenhed. På sigt er målet at fastholde de 
unge i beredskabet til de bliver gamle nok til at kunne søge ind i brand-
mandsfag eller paramedicinske fag. Disse positive resultater kendes fra 
lignende projekter i f.eks. Manchester i England. 
 
Ungdomsbrandkorpset varetages som en social opgave for Københavns 
Kommune, som en del af ”Sikker-by projektet”. Bevillingen udløber ulti-
mo 2016. HBR vil overfor Københavns Kommune anbefale, at indsatsen 
videreføres, idet projektet har vist rigtig gode resultater. (Se vedlagte 
rapport). 

Over 80 pct. af de 133 unge har gennemført den 3 måneders lange 
grunduddannelsen. Alle, der har bestået grundforløbet, har også bestået 
praktikforløbet og over halvdelen af de unge har efterfølgende valgt at 
starte i et fritidsjob i HBR.  

Efter endt grundforløb, har brandkadetterne mulighed for at deltage i en 
ugentlig træningseftermiddag i UBK’s lokaler på Station Tomsgården. På 
den ugentlige træningsdag vedligeholdes og udbygges de kompetencer, 
der er tillært under uddannelsen og samtidig trænes til de opvisninger 
og konkurrencer, UBK deltager i.  

Herudover er en vigtig funktion de sociale bånd, der knyttes mellem de 
unge fra forskellige dele af København og den fælles holdånd, der skabes 
gennem samarbejde om fælles opgaver. 

HBR vil gerne tilbyde de øvrige ejerkommuner mulighed for at deltage i 
Ungdomsbrandkorpset under Hovedstadens Beredskab.   

Hovedstadens Beredskab kan tilbyde kommunerne følgende: 

 Et grundforløb på minimum 36 timers brandmandsfaglig uddan-
nelse og almen introduktion i at fungere på en arbejdsplads inkl. 
mundering og diverse udstyr og materiel. 

 Efter grundforløbet afholdes der ugentlige træningseftermidda-
ge, hvor de tillærte kompetencer vedligeholdes og udbygges. 
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Samtidig trænes til de opvisninger og konkurrencer, Ungdoms-
brandkorpset deltager i. 

 Deltagelse i diverse ture/træf, opvisninger og brandmandsfagli-
ge konkurrencer.  

Undervisningen i grundforløbet foregår i HBR’s undervisningslokaler, der 
er placeret på Hansstedvej i Valby. 

Klubtilbuddet bør oprettes på en brandstation i nærområdet, da HBR har 
erfaringer for, at en lang transportvej påvirker antallet af brandkadetter, 
der fortsætter i klubforløbet. UBK’s klubtilbud for Københavns Kommu-
nes unge holder til på Station Tomsgården. 

Som udgangspunkt forventes visitationen foretaget af UBK’s medarbej-
dere på baggrund af dialog med de enkelte skoler og elever. Erfaringen 
viser, at succesen er størst, når de unges deltagelse er frivillig og når det 
enkelte hold består af en blanding af unge, der har særlige udfordringer 
og unge, der blot er nysgerrige på brandmandslivet.  

En forudsætning for at skabe de rette betingelser, er 

 at der kan udvælges minimum ét hold på 12 elever fra en eller 
flere kommuner inden for et mindre geografisk område. 

 at der kan findes en række frivillige blandt brandmændene, der 
kan fungere som mentorer og instruktører.  

Ved oprettelsen af et hold bestående af 12 elever vil der blive tilbudt en 
pris pr. elev svarende til de faktiske omkostninger.  

De nærmere rammer og præmisser for varetagelsen af opgaven kommer 
til at bero på en konkret dialog med de kommuner, der måtte ønske at 
indgå en aftale med Hovedstadens Beredskab om at få brandkadetter.  

Hovedstadens Beredskab vil, såfremt bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning, tage kontakt til de enkelte kommuner med henblik på at 
undersøge om de har interesse i at indgå i en nærmere dialog. 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Til orientering. Der var bred opbakning til, at Hovedstadens Beredskab 
tager kontakt til de enkelte kommuner mhp. at drøfte mulighederne for 
at indgå aftale om at få brandkadetter under Hovedstadens Beredskabs 
Ungdomsbrandkorps. 
 
 Bilag 

 BM02 – pkt. 16 - bilag 1 – Evaluering af projekt Ungdomsbrand-
korps  
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17. Meddelelser fra bestyrelsesformand og be-
redskabsdirektør 
 
 
 
Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen 
om aktuelle emner 
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om følgende emner: 
 

 Kommende årsmøde i Danske Beredskaber i Vejle den 24. – 26. 
august 2017. Formanden deltager. Alle er velkomne. Fredag den 
26. august afholdes beredskabspolitisk topmøde med deltagelse 
af beredskabsordførere, kommunalpolitikere og forsvarsmini-
ster.  

 Der har været afholdt åbent hus arrangementer på alle statio-
ner, med mere end 7.000 besøgende.  
 

Beredskabsdirektøren orienterede bestyrelsen om følgende emner: 
 

 Drøftelser om vagtcentralstruktur. 

 HBR deltager i møde med brandcheferne fra de europæiske ho-
vedstæder i Paris i uge 24. 

 HBR har deltagere i Bruxelles på studietur vedr. erfaringer med 
terror. 

 
Til orientering.   
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18. Kommende møde 
 
 
 
Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrel-
sesmødet den 17. august 2016. 
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Sagsfremstilling 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17. august 2016 kl. 08.30 – 
10.30 i Gearhallen. Følgende punkter forventes på dagsordenen: 
 

 RBD 2017+; udtalelse fra Beredskabsstyrelsen vedr. RBD 2017+, 
Hovedstadens Beredskabs svar, paradigme til sagsfremstilling til 
kommunerne 

 Fælles plan for fortsat drift, herunder paradigme til sagsfremstil-
ling til kommunerne 

 Samarbejdsaftaler med øvrige beredskaber m.v.  

 Endelig godkendelse af budget 2017 og overslagsår herunder 
forslag til effektiviseringer - forelæggelse af høringssvar 

 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Til orientering. Der blev stillet forslag om at invitere koncerndirektør 
Svend Hartling fra Region Hovedstaden til et kommende bestyrelsesmø-
de mhp. at drøfte samarbejdsrelationer mellem Hovedstadens Bered-
skab og Region Hovedstaden.  
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19. Kommunikation fra mødet 
 
 
 
Bestyrelsen har mulighed for at drøfte, hvorvidt der er noget, der skal 
kommunikeres fra mødet.  
 
Indstilling 
Til drøftelse 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016 
Drøftet.  
Bestyrelsen blev orienteret om, at der umiddelbart efter bestyrelsesmø-
det afholdes ekstraordinært møde i HovedMED med henblik på oriente-
ring om beslutninger vedr. budget 2017, effektiviseringer m.v.  
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20. Eventuelt 
 
 
 
Kommunerne har mulighed for, i forbindelse med offentliggørelsen af 
Hovedstadens Beredskabs årsrapport primo 2017, at invitere bered-
skabsdirektøren til fx. at deltage på et økonomiudvalgsmøde med hen-
blik på at præsentere årsrapporten.  
 
Der er etableret en ny frivilligenhed, der er kommet godt fra start. Efter 
sommerferien afholdes åbent hus hos de frivillige. Bestyrelsen inviteres. 
Invitation følger.  
 
 
Mødet sluttede kl. 10.20 
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