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Ka? h3» f 6 ' m 0 d e m e d k o m m u n e n i j^i måned sendt notat afden 16. juni 2016 Prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune" fra 
PncewaterhouseCoopers. 

Tårnby Kommune opfatter notatet som Hovedstadens Beredskabs grundlag for etablerina 

tZtlTI a f t a ' e i h e, n h*? d t N § 1 3 1 B e r e d ^abs loven om assistance i fo^ndeTse med 
beredskabsplanerne for lufthavnen og Øresundsforbindelsen. Notatet indebærer en 
betaling fra kommunen på mellem 3,85 mill.kr. og 11,5 mill.kr. pr. år plus et beløb til 
særlig uddannelse pa 1,65 mill.kr. det første år og 0,8 mill.kr. de følgende år 
rarnby Kommunes Økonomiudvalg har på mødet den 21-09-2016, truffet beslutning om 
at Kommunen ikke ønsker at indgå aftale på dette grundlag '
Kommunen er n.^rligvis indstillet på at betale for assistance i det enkelte tilfælde i 
henhold til § 18 i Beredskabsloven. 

Som følge af dette har Hovedstadens Beredskab meddelt, at man fremover ikke har 
muhghed for at deltage i de eksisterende planer gældende i Tårnby Kommune Dette 
omhandler planen om det fælles beredskab for alarmering i forbindelse med Københavns 
Lufthavn samt planen for den faste forbindelse over Øresund. 

Tårnby Kommune finder det beklageligt at Hovedstadens Beredskab har meddelt at de 
agter at træde ud af samarbejdet, som også omfatter Københavns politi Reqion ' 
Hovedstaden, Københavns Lufthavn m.fi., men har taget dette til efterretning 

Venlig hilsen 

Henrik Zimino 
Borgmester 

/ 
Klavs Gross 
Kommunaldirektør 
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