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16. juni 2016

Prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune 

Kære Jakob Vedsted Andersen & Søren Sass, 

I henhold til Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL for 2015 blev det 
aftalt, at landets kommunale redningsberedskaber skulle konsolideres fra 86 en
heder ti l op mod 20 enheder senest pr. 1. januar 2016.1 samme forbindelse blev 
det aftalt, at der kunne realiseres ikke ubetydelige synergier ved, at de kommu
nale beredskaber blev slået sammen på landsplan for at realisere disse midler. 
Som en del af aftalen blev det bestemt, at bloktilskuddet ti l kommunerne bliver 
afkortet, således at de estimerede synergier så at sige er indkasseret, og det er 
overladt t i l kommunerne selv at udmønte disse synergier i form af konkrete be
sparelser eller anden form for lovlig indtægtsdækket virksomhed. 

Som en konsekvens af Økonomiaftalen har en række kommuner i hovedstads
området sammenlagt de kommunale redningsberedskaber i Albertslund, Brønd
by, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre kommu
ner med virkning pr. 1. januar 2016 under betegnelsen Hovedstadens Beredskab. 
Tårnby Kommune deltog i en del af det forbedrende arbejde, men valgte at melde 
sig ud af dette samarbejde og stå på egne ben. 

Det er i den forbindelse væsentligt for Hovedstadens Beredskab at analysere, 
hvilke forventninger der er til Hovedstadens Beredskab i forhold til at stille assi
stance i en krisesituation til andre beredskaber. Der kan i denne forbindelse hen
vises ti l beredskabslovens § 12, stk. 1, hvorefter det kommunale redningsbered
skab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og 
miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Såfremt der er tale 
om planlagte forventninger eller proportionalt større træk på Hovedstadens Be
redskabs ressourcer må det forventes at Hovedstadens Beredskab kompenseres 
for disse ydelser. 

Nærværende notat beskæftiger sig med forskellige former for afregningsmodeller 
over for Tårnby Kommune i forbindelse med at kunne stille med et tilstrækkelig 
robust beredskab i tilfælde af alvorlige hændelser i Kastrup Lufthavn og på den 
faste forbindelse over Øresund (Øresundsforbindelsen). 
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Det eksisterende samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab og 
Tårnby Kommune 

I henhold ti l de gældende udrykningsplaner for hændelser i Kastrup Lufthavn 
indgår Hovedstadens Beredskab som en væsentlig del af beredskabsindsatsen. 
På baggrund af udrykningsplanen for Kastrup Lufthavn og Hovedstadens Bered
skabs opdaterede operative alarmeringsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup, 
opsummeres i det følgende Hovedstadens Beredskabs involvering i form af 
mandskab og køretøjer ved forskellige scenarier. 

I nedenstående figur er visualiseret de hændelser, som involverer Hovedstadens 
Beredskab. 

I tilfælde af en hændelse i lufthavnen er der flyveledelsen i Kastrup Lufthavn, der 
har kontakten med flyet på radar og via radio, som iværksætter den nødvendige 
alarmering ved meddelelse om teknisk fejl eller ulykke. "Tårnet" alamerer Opera-
tionscentret i Københavns Lufthavne A/S. Det er fra dette operationscenter, der 
rekvireres hjælp fra Alarmcentral 112, Politiet m.fl. 

I tilfælde af en "Standby 1 "-hændelse er det flyets piloter, der afgiver en melding 
t i l Tårnet, som vil medføre alarmering til Standby 1.1 denne situation - der er 
nederste eskaleringsniveau, rekvireres der hjælp fra Hovedstadens Beredskab. 
Indsatsen skønnes at kunne håndteres af det lokal beredskab i Tårnby Kommune 

Indsatsleder-Fly og eventuelt indsatsleder fra Redningsberedskabet kan på bag
grund af yderligere informationer fra flyets piloter hæve varslingen fra "Standby-
1" hævet t i l "Standby-2" eller "Standby-3". I tilfælde af varsling til Standby-3 
alarmering stiller Hovedstadens Beredskab med en styrke, der omfatter 14 mand 
og 7 køretøjer. 

Såfremt hændelsen omfatter en decideret fly-ulykke i lufthavnen disponeres ud 
fra sendingens ordlyd en styrke bestående af 22 mand og 9 køretøjer fra Hoved
stadens Beredskab. Såfremt hændelsen kræver det, kan der rekvireres yderligere 
ressourcer fra Hovedstadens Beredskab. I tillæg hertil stiller Hovedstadens Be
redskab med et omfattende ambulanceberedskab. 

I tilfælde af, at ulykken indtræffer uden for lufthavnens område, beskriver ud
rykningsplanen 2 særskilte scenarier - et hvor ulykken er indtruffet i Tårnby 
Kommune, og dermed kan henføres til Tårnby Beredskab og - et hvor ulykken er 
indtruffet i Københavns Kommune, og dermed kan henføres til Hovedstadens 
Beredskab. Hvis ulykken indtræffer i Tårnby Kommune stiller Hovedstadens Be
redskab med 22 mand og 9 køretøjer. 

Hvis ulykken indtræffer i Københavns Kommune tilgår en styrke på 36 mand og 
14 køretøjer. I tilfælde heraf bemærkes, at Tårnby Brandvæsen skal tilgå med 15 
mand og 5 køretøjer. 

Det vurderes, at Tårnby Beredskab kan håndtere en del af de ovenfor nævnte 
hændelser, men formentlig ikke vil være i stand ti l at kunne håndtere en kompli
ceret hændelse eller 2 samtidige hændelser, fordi kommunens ordinære bered-
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skab vil være fuldt disponeret til hændelser, der overstiger Standby-i hændelser i 
lufthavnen. Derfor er den reelle involvering af Hovedstadens Beredskab også 
større end ovenfor skitseret, idet Hovedstadens Beredskab vil blive disponeret 
ved samtidige sekundære udrykninger i Tårnby kommune Således er Hovedsta
dens Beredskab involveret på alle niveauer i nedenstående oversigt over scenari
er for Kastrup Lufthavn. 

r Fly-ulykke uden for Lufthavnen 
(Tårnby kommune) 

Fly-ulykke uden for Lufthavnen 
(Københavns kommune) 

Principper for afregning af Tårnby Kommunes træk på Hovedstadens 
Beredskab 

Hovedstadens Beredskab udgør en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af be
redskabsplanerne for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Tårnby Kom
mune ville ikke kunne honorere kravene i beredskabsplanerne, hvis ikke det var 
muligt at trække på Hovedstadens Beredskab, hvis en af de nævnte hændelser 
indtræffer i lufthavnen eller i Tårnby Kommune. 

Hovedstadens Beredskab har naturligvis en række omkostninger forbundet her
med. 
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Tårnby Kommune har historisk set ikke betalt for den "garanti" som det davæ
rende Københavns Brandvæsen (KB) har stillet til rådighed for Tårnby Kommu
ne i form af assistance i tilfælde af en hændelse i Kastrup Lufthavn, på Øresunds
forbindelsen eller ved en samtidig hændelse i Tårnby Kommune. 

I forbindelse med etableringen af det nye beredskab er der øget fokus på om
kostningerne ti l beredskabet, herunder ses der på, hvem der stiller beredskaber
ne ti l rådighed, hvem der bærer omkostningerne hertil, og hvem der drager nytte 
af beredskaberne på tværs af kommunegrænserne. I denne forbindelse er det helt 
naturligt at opstille nogle klare principper for det fremtidige samarbejde mellem 
Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune. 

Til brug herfor er det centralt at kortlægge, hvilke typer af omkostninger som 
Hovedstadens Beredskab har i forhold til at kunne honorere beredskabsplanerne 
for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Beredskab har 
omkostninger inden for følgende områder: 

1. Mandskab på vagt inkl. køretøjer og materiel mv. 
2. Uddannelsesbehov og øvelse 

Ad i ) Mandskab på vagt inkl. køretøjer og materiel mv. 
Der kan opstilles forskellige modeller for afregning af omkostningerne ti l mand
skab på vagt i forbindelse med beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øre
sundsforbindelsen. Vi vil anbefaler en model, hvor der indgås en aftale efter be
redskabslovens § 13, stk. 1, hvor der årligt betales et fast beløb ti l dækning af Ho
vedstadens Beredskab omkostninger forbundet med beredskabsplanen for Ka
strup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Det årlige beløb bør være et fast beløb, 
uanset om der indtræffer hændelser eller ej. Denne model anbefales, idet det er 
mest hensigtsmæssigt ud fra et styringsmæssigt perspektiv for både Hovedsta
dens Beredskab og Tårnby Kommune. Dette følger af at der foreligger meget 
præcise planer for indsatsen. 

Hvis der indføres en afregningsmodel efter beredskabslovens § 18, stk. 1 med af
regning pr. udrykning vil prisen pr. udrykning være væsentlig højere end ved en 
afregning pr. påbegyndt time (opgørelse af mandskabstimer, køretøjstimer, for
brugt materiel og administrationsomkostninger). Dermed vil prisen for en stor 
hændelse kunne blive en meget stor udgift for Tårnby Kommune. I den pågæl
dende situation vil Hovedstadens Beredskab heller ikke være forpligtet til at stille 
med et nøjere defineret beredskab, men alene med det beredskab, der vurderes 
at kunne undværes i den pågældende situation uden at kompromittere Hoved
stadens eget beredskab. 

Der kan i den forbindelse peges på hændelsen med den store oliebrand i Frederi
cia i februar måned, som bl.a. har udløst en stor regning for mellemkommunal 
assistance. 
Idet Hovedstadens Beredskabs samlede dimensionering i forhold til risikobille
det i Københavns Kommune implicit giver mulighed for at håndtere hændelser i 
lufthavnen og Øresundsforbindelsen, vil vi anbefale, at der aftales et rimeligt be
løb - ved en forhandling mellem Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune -
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t i l dækning af Hovedstadens Beredskabs omkostninger for mandskab på vagt 
inkl. relaterede omkostninger hertil. Forhandlingerne bør således tage udgangs
punkt i , at dimensioneringen i Hovedstadens Beredskab dækker et samlet risiko
billede, hvorfor Tårnby Kommune kun skal dække den andel der med rimelighed 
dækker beredskabsplanen for Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen. 

Vi vil anbefale, at forhandlingerne omkring et rimeligt beløb bør tage udgangs
punkt i at Tårnby Kommune skal dække 5-15 % af omkostningerne for mandskab 
på vagt inkl. relaterede omkostninger. Den endelige fastlæggelse af den andel, 
som Tårnby Kommune, skal dække, bør ske gennem en forhandling mellem Ho
vedstadens Beredskab og Tårnby Kommune. De samlede omkostninger for 
mandskab på vagt inkl. relaterede omkostninger kan med fordel tage afsæt i den 
omkostningsanalyse som PwC har assisteret KB med for regnskabsåret 2014. 

Omkostningsanalysen for regnskabsåret 2014 viste, at beredskabet for KB har en 
samlet omkostningsbase på 233 mio. kr. Dette er omkostninger, der kan henfø
res ti l det operationelle beredskab, men eksklusiv omkostninger, der kan relate
res til andre myndighedsopgaver, andre serviceopgaver eller forretningsområder, 
men inkl. beredskabets andel af de indirekte omkostninger t i l fx. administration, 
ledelse, husleje og drift af køretøjer. KB havde i gennemsnit 325 ÅV (brand
mænd) ansat i beredskabet, hvilket giver en årlig gennemsnitlig omkostning pr. 
brandmand på 717.000 kr. 

I forbindelse med opgørelsen af omkostninger t i l mandskab på vagt bør der tages 
udgangspunkt i de scenarier for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen, der 
kræver den største indsats fra Hovedstadens Beredskab. 

Ifølge beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn skal Hovedstadens Beredskab ved 
scenariet "fly-ulykke" uden for lufthavnen stille med et beredskab, der som mi
nimum svarer til 22 mænd og 9 køretøjer. I praksis svarer det t i l 20 brandmænd 
og 1,5 indsatsleder i døgnvagt. For hver brandmand på vagt regnes med 5 
brandmænd ti l dækning af døgnets 24 timer samt ferie og andet fravær. Samlet 
afføder de 20 brandmænd og 1,5 indsatsledere i døgnvagt, således et behov for 
107,5 ÅV for at dække de 20 brandmænd og 1,5 indsatsleder på vagt. 

Beredskabsplanen for Øresundsforbindelsen kan dækkes inden for samme ram
me som for Kastrup Lufthavn. 

Den samlede bruttoomkostning (107,5 ÅV * 717.000kr.) udgør således 77,1 mio. 
kr. Vi anbefaler at Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune gennem for
handling fastsætter en rimelig andel af bruttoomkostningen som Tårnby Kom
mune årligt skal betale Hovedstadens Beredskab for omkostninger relateret til 
beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. 

Ad 2) Uddannelsesbehov og øvelser 
Det skal bemærkes, at udrykningsplanen for hændelser i Kastrup Lufthavn og 
Øresundsforbindelsen ikke nærmere definerer kompetencebehovet hos de res
sourcer, Hovedstadens Beredskab skal sende til hændelser i Kastrup Lufthavn 
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eller på Øresundsforbindelsen. Et specifikt/særligt kompetencebehov afleder et 
behov for ekstra uddannelse af Hovedstadens Beredskabs mandskab. Kompeten
cebehovet bør således indgå som element i forhandlingerne omkring de omkost
ninger Tårnby Kommune skal dække i forhold til Kastrup Lufthavn og Øresunds
forbindelsen. Såfremt der er et specifikt/særligt kompetencebehov i forhold t i l 
Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen, vil det dels pålægge Hovedstadens 
Beredskab nogle bindinger i forhold ti l dimensioneringen af de forskellige statio
ner under Hovedstadens Beredskab, og dels kræve ekstra uddannelse af Hoved
stadens Beredskabs mandskab, hvilket begge afleder yderligere omkostninger for 
Hovedstadens Beredskab. 

Vi har i det følgende taget udgangspunkt i , at der er specifikke/særlige kompe
tencebehov forbundet med hændelser i Kastrup Lufthavn og på og omkring Øre
sundsforbindelsen. For at kunne håndtere de bindinger, som udrykningsplaner-
ne for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen vil aflede i forhold til Hoved
stadens Beredskabs mandskab, er det afgørende for Hovedstadens Beredskab at 
have den nødvendige fleksibilitet i beredskabet. Hovedstadens Beredskab har 
således vurderet, at den nødvendige fleksibilitet kan opnås ved at lade beman
dingen af fire stationer og specialtjenesten gennemføre uddannelsen. 

Vi har i det følgende derfor taget udgangspunktet i , at der er behov for at uddan
ne alle brandmænd på de fire stationer samt specialtjenesten i håndteringen af 
en hændelse i Kastrup Lufthavn og på Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Be
redskab vurderer at dette uddannelsesbehov ikke vil kunne foregå i vagt, hvorfor 
uddannelsen skal foregå på frivagt alternativt skal mandskabet i vagt erstattes. 
Hovedstadens Beredskaber har således ekstra omkostninger forbundet med gen
nemførelsen af uddannelsen i håndteringen af hændelser i Kastrup Lufthavn og 
på Øresundsforbindelsen. 

De fire omfattede stationer er Hovedbrandstationen, Christianshavn, Frederiks
berg og Vesterbro. Der er 8 brandmænd på vagt på de fire stationer. For hver 
brandmand på vagt regnes med 5 brandmænd ti l dækning af døgnets 24 timer 
samt ferie og andet fravær. Der er således behov for at uddanne 160 brandmænd 
på de fire stationer. Derudover er der behov for at uddanne samtlige brandmænd 
under specialtjenesten, som tæller 50 brandmænd. 

Det er derfor Hovedstadens Beredskabs vurdering, at der er behov for, at i alt 
210 brandmænd gennemfører en ekstra uddannelse i håndteringen af hændelser 
i Kastrup Lufthavn og på Øresundsforbindelsen. 

Hovedstadens Beredskab vurderer, at denne uddannelse kan gennemføres på ca. 
8 timer pr. objekt, det vil sige 8 timer for Kastrup Lufthavn og tilsvarende for 
Øresundsforbindelsen, inkl. både teoretisk og praktisk uddannelse vedr. objek
terne. Derudover har indsatsledergruppen (28 indsatsledere) et uddannelsesbe
hov på 2 dage (ca. 16 timer) pr. objekt for at sikre tilstrækkelig indblik i bered
skabsplanen, herunder sikre, at de kan udarbejde risikovurdering og gennemføre 
praktisk uddannelse. 
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Omkostningen pr. dag (8 timer) pr. brandmand udgør 2.824 kr. beregnet ud fra 
gennemsnitsomkostning pr. time på 353 kr. Beregningen er baseret på udbeta
ling af overarbejde (100%) af normal timeløn (ekskl. ulempetillæg og pension), 
idet uddannelsen skal foregå på frivagt. Gennemsnitsomkostningen pr. time for 
brandmænd er beregnet på baggrund af faktiske lønomkostninger, samt faktiske 
normtimer for samme periode. 

De efterfølgende år vil uddannelsesbehov vedr. Kastrup Lufthavn og Øresunds
forbindelsen kunne reduceres til V2 dag pr. brandmand pr. objekt. Hvilket dels 
vil bestå i en vedligeholdelse af uddannelsen samt gennemførelse af en konkret 
øvelse svarende ti l f.eks. en flystyrthændelse. 

Det første år udgør omkostningerne forbundet med uddannelsesbehovet relate
ret t i l beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn 1.652.000 kr. specificeret som 
følgende: 

• 2 dags uddannelse ti l 210 brandmænd (210 brandmænd * 2.824 kr. *2) 
udgør 1.186.000 kr. 

• 4 dages uddannelse til 28 indsatsledere (28 indsatsledere * 2.824 kr. *4) 
udgør 316.000kr. 

• Diverse supplerende uddannelsesomkostninger udgør 150.000kr. Dæk
ker blandt andet omkostninger ti l serviceeftersyn af kredsløbsapparater. 

De efterfølgende år (2-4 år) udgør omkostningen forbundet med uddannelsesbe
hovet/øvelse relateret til beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øresunds
forbindelsen 822.000kr. specificeret som følgende: 

• 1 dags uddannelse ti l 210 brandmænd (210 brandmænd * 2.824 kr.) ud
gør 593.oookr. 

• 1 dages uddannelse til 28 indsatsledere (28 indsatsledere * 2.824 kr.) ud
gør 79.000kr. 

• Diverse supplerende uddannelsesomkostninger udgør 150.000kr. Dæk
ker blandt andet omkostninger ti l serviceeftersyn af kredsløbsapparater. 

Med venlig hilsen 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Henrik Petersen & Jim C. Olesen 
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