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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Operative og myndighedsforhold:  

2. Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bin-

dinger  

3. Orientering om justering af Service Level Agreement på myndig-

heds- og forebyggelsesområdet  

4. LUKKET - Orientering om status på byggesagsområdet 

5. LUKKET – Godkendelse af forslag til udlånsaftaler  

6. Orientering om samarbejde med Region Hovedstaden  

7. LUKKET –Supplerende analyse II, RBD 2017+ 

8. LUKKET – Økonomi supplerende analyse I, RBD 2017+ 

9. Klimamateriel – mobile dæmninger 

Økonomiske forhold: 

10. LUKKET - Godkendelse af proces vedr. brandhaneområdet, muse-

fælde II 

11. LUKKET - Godkendelse af proces vedr. beskyttelsesrum, muse-

fælde II 

12. Godkendelse af regnskab 2016 

13. Godkendelse af budget 2018 og overslagsår, 1. behandling 

Øvrige dagsordenspunkter: 

14. Godkendelse af Årsberetning 2016 

15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør  
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16. Kommende møde  

17. Kommunikation fra bestyrelsen 

18. Eventuelt  

 
Indstilling 
Det indstilles:  

 at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
 

Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
Indstillingen godkendt. 
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2. Orientering om status på samarbejdsaftaler 

med operative bindinger  

 
Bestyrelsen orienteres om status på samarbejdsaftaler mv. med operative 
bindinger, herunder forhandlingerne med Beredskab Øst om en ny aftale 
om gensidig assistance samt status på drøftelserne med Beredskabssty-
relsen vedrørende samarbejdet omkring lufthavnen. 
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen er løbende på møder i 2016 og primo 2017 blevet orienteret 
om status på samarbejdsaftaler m.v. med operative bindinger, herunder 
forhandlingerne med Tårnby Kommune og med Beredskab Øst.   
 
Aftale med Beredskab Øst 
Efter bestyrelsesmødet den 11. januar 2017 har Hovedstadens Beredskab 
indledt forhandlinger med Beredskab Øst om en ny aftale om gensidig as-
sistance, der relaterer sig til beredskabslovens § 12, stk. 1. For Hovedsta-
dens Beredskabs side skal aftalen primært understøtte dækning af den 
nordlige del af beredskabets dækningsområde, primært Albertslund. For 
Beredskab Øst´s vedkommende indeholder aftalen mulighed for assi-
stance med specialmateriel og/eller mandskab ved særlige hændelser.  
 
De økonomiske konsekvenser fremgår af aftalen, der er vedlagt som bilag 
1. 
 
Parterne er enige om aftalen, der forventes at træde i kraft den 1. maj. 
2017 og løber frem til udgangen af 2018. 
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Samarbejdet omkring lufthavnen 
Som oplyst på bestyrelsesmødet i oktober 2016 orienterede Hovedsta-
dens Beredskab bl.a. de øvrige samarbejdspartnere og Beredskabsstyrel-
sen om, at Hovedstadens Beredskab som en konsekvens af Tårnby Kom-
munes beslutning ikke længere kunne være en del af planen for alarme-
ring i forbindelse med Københavns Lufthavn og de hermed forbundne 
øvelsesaktiviteter. 
 
I december 2016 har der i forbindelse med sagen været afholdt møde 
mellem Hovedstadens Beredskab og Beredskabsstyrelsen. Beredskabs-
styrelsen har tilsvarende afholdt møder med Tårnby Brandvæsen, CPH 
Brand & Redning, Københavns Politi og med Trafik- Bygge- og Boligstyrel-
sen hvorunder luftfartsreglerne henhører. 
 
Den 23. februar 2017 har Hovedstadens Beredskab modtaget en mail fra 
Beredskabsstyrelsen med et udkast til foreløbigt notat. Beredskabsstyrel-
sen inviterede på den baggrund Tårnby Brandvæsen og Hovedstadens Be-
redskab til et møde den 6. april 2017. Beredskabsstyrelsen tilkendegav på 
mødet, at man fortsat ikke havde konkluderet på sagen, samt at det 
kunne blive nødvendigt med endnu et udkast. 
 
Beredskabsstyrelsen forventer tidligst at træffe en afgørelse i sagen inden 
sommerferien. Bestyrelsen orienteres, når der foreligger nyt i sagen. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
Til orientering. 

 
Bilag 

 BM02/2017 - pkt. 2 - bilag 1 – LUKKET – Aftale med Beredskab 
Øst. 
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3. Orientering om justering af Service Level Ag-
reement på myndigheds- og forebyggelsesom-
rådet  
 
 
I løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 har Hovedstadens Beredskab og 
ejerkommunerne i regi af Samarbejdsorganet foretaget en række mindre 
ændringer i den gældende Service Level Agreement på myndigheds- og 
forebyggelsesområdet. Bestyrelsen forelægges ændringerne til oriente-
ring jævnfør bestemmelserne i aftalen.  
 
Indstilling 
Det indstilles 

1. at bestyrelsen tager justeringen af Service Level Agreement på 
myndigheds- og forebyggelsesområdet til orientering 

2. at bestyrelsen tager til orientering, at den justerede Service Level 
Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet fremsen-
des til ejerkommunerne til orientering sammen med Årsberetnin-
gen.  

 
Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskab har på møder i Samarbejdsorganet den 11. no-
vember 2016 (hvor også Hovedstadens Beredskabssamordning, HOBS, 
deltog) og den 1. marts 2017 drøftet forslag til justering af den gældende 
Service Level Agreement (SLA) på forebyggelses- og myndighedsområdet 
mellem ejerkommunerne og Hovedstadens Beredskab.  
 
På baggrund heraf har Samarbejdsorganet foretaget en række mindre 
ændringer af Service Level Agreement. Den reviderede aftale er vedlagt 
som bilag 1. Justeringerne er foretaget i enighed i Samarbejdsorganet. De 
konkrete ændringer fremgår af vedlagte bilag 2. Det er Samarbejdsorga-
nets vurdering, at der er tale om mindre ændringer, idet justeringerne: 

 Er foretaget med afsæt i praktiske erfaringer fra samarbejdet.  

 Er foretaget som følge af ny lovgivning, hvorom bestyrelsen lø-
bende har været orienteret på møder i 2016.  
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 Er foretaget i enighed mellem repræsentanter fra ejerkommu-
nerne og Hovedstadens Beredskab på møder den 11. november 
2016 og i Samarbejdsorganet den 1. marts 2017.  

 Ikke umiddelbart vurderes at have økonomiske konsekvenser. 
 
Idet der er tale om mindre ændringer, betyder dette, jf. aftalen om Ser-
vice Level Agreement, at ændringerne efter at være forhandlet i Samar-
bejdsorganet skal forelægges bestyrelsen til orientering. Det var dog an-
befalingen i Samarbejdsorganet, at den justerede Service Level Agree-
ment sendes til orientering i ejerkommunerne sammen med Hovedsta-
dens Beredskabs ”Årsberetning 2016”. Under punkt 14 på nærværende 
dagsorden er der udarbejdet forslag til paradigme til brug for orientering 
af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om Årsberetning 2016, ju-
steret Service Level Agreement samt Regnskab 2016.  
 
I regi af Samarbejdsorganet er Hovedstadens Beredskab og ejerkommu-
nerne i god dialog om, hvordan man inden for de eksisterende ram-
mer/ressourcer kan sikre sagsbehandlingstiden vedrørende ”Brandtek-
nisk byggesagsbehandling efter byggeloven”. Sagsbehandlingstiden er 10 
arbejdsdage i den gældende SLA. Baggrunden for dialogen er: 

 Ønske fra ejerkommunerne om, at Hovedstadens Beredskab un-
derstøtter disse i efterlevelsen af de servicemål, kommuneren er 
pålagt jf. ”Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet 
sagsbehandling”. 

 Ønske fra Hovedstadens Beredskab om, at sagsbehandlingstiden 
afspejler, at sagerne varierer væsentligt i kompleksitet og at stør-
stedelen af de ”komplekse sager” modsat tidligere er med afvi-
gelser fra normal praksis af en sådan karakter, at der kræves 
større dokumentationsgrad i form af brandtekniske redegørelser 
og dermed fra beredskabet også en mere dybdegående vurdering 
med tilhørende argumentation.  

 
En forudsætning for, at Hovedstadens Beredskab kan levere den fornødne 
rådgivning efter byggeloven, er, at beredskabet deltager aktivt i forhånds-
dialogen med bygherre m.fl. Ellers vil beredskabet være udfordret med 
de ressourcer, der er overført til området, ift. at kunne levere en kvalifi-
ceret rådgivning og samtidig understøtte ejerkommunerne i efterlevelsen 
af de servicemål, kommunerne er pålagt jf. ”Aftale om servicemål for 
kommunal erhvervsrettet sagsbehandling”. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 

1. Til orientering herunder en opmærksomhed på, at Hovedstadens 

Beredskab inddrages af ejerkommunerne så tidligt som muligt i 

forhåndsdialogen.  

2. Til orientering. 
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Bilag 

 BM02/2017 – pkt. 3 – bilag 1 - Forslag til justering af Service Level 
Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet. 

 BM02/2017 – pkt. 3 – bilag 2 - Ændringshistorik til forslag til ju-
stering af Service Level Agreement på myndigheds- og forebyg-
gelsesområdet.  
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4. LUKKET - Orientering om status på bygge-
sagsområdet  
 
 
… 
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5. LUKKET – Godkendelse af forslag til udlåns-
aftaler 

 
 
... 
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6. Orientering om projektsamarbejde med Re-
gion Hovedstaden  
 
 
I tråd med anbefalingerne i Hovedstadens Beredskabs terroranalyse 
igangsætter Hovedstadens Beredskab et projektarbejde med Region Ho-
vedstaden i foråret 2017. Projektarbejdet har til formål at sikre en opti-
mal udnyttelse af ressourcer og kompetencer mellem beredskabet og 
sundhedsberedskabet i akutte situationer for at kunne give hovedstads-
områdets borgere en hurtig og effektiv hjælp og behandling. Bestyrelsen 
orienteres om igangsættelsen af projektet.  
 
Indstilling 
Til orientering.  
 
Sagsfremstilling 
Ledelsen i Hovedstadens Beredskab og i Den Præhospitale Virksomhed 
under Region Hovedstaden har på baggrund af dialog på fælles direktør-
møder i løbet af 2016 valgt at igangsætte et projektarbejde, der skal be-
skrive, hvordan de to organisationer kan samarbejde med henblik på at 
sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer i beredskabet 
og sundhedsberedskabet blandt andet i tilfælde af massetilskadekomst 
med henblik på at sikre borgerne en hurtig og effektiv hjælp. I forlæn-
gelse heraf afdækkes, om der er yderligere akutte situationer, hvor der 
er mulighed for mere optimal udnyttelse af ressourcerne på tværs af de 
to organisationer.  
 
For Hovedstadens Beredskabs side handler det om at gøre bedst muligt 
brug af de frivillige og af de præhospitale kompetencer, der er til stede i 
beredskabet, gennem klare samarbejdsaftaler, fælles øvelser og udvik-
lingsinitiativer. Projektarbejdet igangsættes primo 2. kvartal 2017. Det 
forventes, at projektarbejdet er afsluttet inden udgangen af 2017. 
 
Projektet er i tråd med anbefalingerne i Hovedstadens Beredskabs ter-
roranalyse, der blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsens møde den 11. 
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januar 2017. Analysen viser, at med det nuværende, forhøjede nationale 
trusselsbillede og den senere tids terroranslag mod bl.a. europæiske 
storbyer, er der et behov for, at beredskabet og sundhedsberedskabet 
kan håndtere hændelser med mange alvorligt tilskadekomne.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
Til orientering. 
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7. LUKKET – Supplerende analyse II RBD 2017+  
 
 
…  
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8. LUKKET – Økonomi supplerende analyse I, 
RBD 2017+  
 
 
…  
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9. Klimamateriel – mobile dæmninger 

 
 
Bestyrelsen orienteres om materieludgifter i forbindelse med stormflo-
den den 4. januar 2017 og i forlængelse heraf, at Hovedstadens Beredskab 
har igangsat en analyse af behov for dæmningskapacitet i kommunerne. 
Herunder at det allerede nu anbefales, at der investeres i en fordobling af 
den nuværende kapacitet. 
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen tager til efterretning, at der er anvendt 0,6 mio. kr. 
til reetablering af dæmningskapaciteten efter stormfloden. Om-
kostningen er dækket af Hovedstadens Beredskabs eget budget 
via omprioritering af driften. 

2. at bestyrelsen godkender, at der investeres i en fordobling af 
dæmningskapaciteten, svarende til 1,7 mio. kr., således at Hoved-
stadens Beredskab kan håndtere hændelser i mere end to kom-
muner. 

3. at bestyrelsen træffer beslutning om finansieringsmodel 
a) at ejerkommunerne dækker meromkostningerne svarende til 

samlet ca. 1,7 mio. kr. 
Alternativt: 
b) at Hovedstadens Beredskab påtager sig meromkostningerne 

svarende til samlet ca. 1,7 mio. kr. som et led i et fremtidigt 
effektiviseringsbidrag.  

4. at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab 
udarbejder yderligere analyse af behov for dæmningskapacitet i 
kommunerne, herunder eventuelle merinvesteringer til behand-
ling på et kommende bestyrelsesmøde.  

 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med stormfloden d. 4. januar 2017 blev særligt Dragør og 
Hvidovre ramt af oversvømmelser. I den forbindelse anvendte Hovedsta-

31-03-2017 
 
Sagsnr. 
2017-0090729 
 
Dokumentnr. 
2017-0090729-1 
 
Hovedstadens Beredskab 
Udvikling 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
trilut@HBR.DK 
www.hbr.dk 
 

 



  

Side 17 af 41 
 

dens Beredskab det eksisterende dæmningsmateriel. Ud over det eksiste-
rende blev der aftenen før stormfloden investeret i dæmningsmateriel for 
yderligere 0,23 mio. kr.  
 
Da der for en stor dels vedkommende er tale om engangsudstyr, har Ho-
vedstadens Beredskab efterfølgende været nødt til at reetablere store 
dele af materiellet til en samlet værdi af ca. 0,6 mio. Omkostningerne her-
til er finansieret via omprioritering af driften.  
 
Hovedstadens Beredskab kan ikke genbruge tubes, idet der er risiko for at 
de bliver forurenet eller utætte ved brug, og Hovedstadens Beredskab har 
ikke vaske- og tørrefaciliteter til rengøring af plastiktubes. Engangsudsty-
ret i form af plastiktubes bliver genanvendt (recycling) af leverandøren. 
Prisen for nye tubes er således reduceret i forhold til de brugte, der tages 
retur fra Hovedstadens Beredskab. Prisen er i det konkrete tilfælde redu-
ceret med ca. 70.000 kr. Terminalerne, der samler tubes, bliver rengjorte 
efter brug af Hovedstadens Beredskab.  
 
Mobile dæmninger har de sidste par år været anvendt ved tre eksterne 
hændelser (to i Østsjællands Beredskab og en i Vestsjællands Beredskab) 
samt en gang ved stormfloden d. 4. januar 2017 i Dragør og Hvidovre kom-
muner. Ved eksterne hændelser dækker de eksterne parter reetablerings-
omkostningerne. 
 
Hovedstadens Beredskab råder over 500+700 meter 60 cm twin tubes og 
500 meter 125 cm twin tubes med tilhørende konsoller.  
 
Eksempel på anvendelse af twin tubes 
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Eksempel på brug af dæmninger i Dragør 4. januar 2017

 
 
 
Set i lyset af, at meteorologerne forventer hyppigere udfordringer med 
oversvømmelser i forbindelse med kraftig nedbør og havvandsstigninger, 
er Hovedstadens Beredskab sammen med ejerkommunerne i gang med 
at analysere på risikoområder for derved at fastlægge det samlede behov 
for at udvide den eksisterende kapacitet af dæmningsmateriel. 
 
Da Hovedstadens Beredskab ikke vil kunne håndtere en sammenlignelig 
stormflodsindsats med det dæmningsmateriel, der er til rådighed nu i 
flere kommuner, vurderes det, at der allerede nu som minimum er behov 
for en fordobling af den eksisterende kapacitet af dæmningsmateriel. 
 
Hovedstadens Beredskab anbefaler derfor, at der investeres yderligere 
1,7 mio. kr. i dæmningsmateriel, således at Hovedstadens Beredskab kan 
håndtere hændelser i mere end to kommuner. Dette kan finansieres ved, 
at ejerkommunerne dækker meromkostningerne. Alternativt ved at Ho-
vedstadens Beredskab påtager sig meromkostningerne som et led i et 
fremtidigt effektiviseringsbidrag.  
 
Med afsæt i drøftelser med arbejdsudvalget anbefales, at der i budget-
tet afsættes midler til genanskaffelser og uforudsete udgifter ifm. større 
eller ekstraordinære hændelser fx oversvømmelser, brand m.v. Der hen-
vises til punkt vedrørende budget 2018 på nærværende dagsorden. 
 
Økonomisk model 
Der er to forskellige økonomiske modeller ved anskaffelse af dæmnings-
materiel. Enten køb eller ”leje” hvor der betales en grundafgift og efter 
forbrug. 
 
Med udgangspunkt i anskaffelse af 500 meter 60 cm twin tubes og 500 
meter 125 cm twin tubes, som svarer til lidt over halvdelen af Hovedsta-
dens Beredskabs nuværende kapacitet, vil det for en 10-årig periode 
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med 5 hændelser koste omkring 2,5 mio. kr. ved køb og 4,6 mio. kr. ved 
abonnement. Hovedstadens Beredskab vurderer på den baggrund, at 
det er mest økonomisk fordelagtigt at indkøbe udstyret. 
 
Analyse af dæmningskapacitet 
En yderligere investering i dæmningsmateriel afventer dialog og analyse i 
samarbejde med ejerkommunerne.  
 
Både en nuværende og en kommende forøgelse af den eksisterende ka-
pacitet af dæmningsmateriel vil øge serviceniveauet i Hovedstadens Be-
redskab. Med mere materiel vil beredskabet kunne sikre flere områder og 
bygninger samt dække en større geografisk udstrækning. I eksempelvis 
Dragør ville beredskabet med mere dæmningsmateriale have øget mulig-
hed for at sikre dele af den gamle bydel mod oversvømmelse fra havnen 
og gøre en indsats for ”skurbyen” i havnen.  
 
Som led i analysearbejdet er Hovedstadens Beredskab blandt andet i dia-
log med miljøchefer i ejerkommunernes tekniske forvaltninger med hen-
blik på at sikre, at den fremtidige dæmningskapacitet dækker kommuner-
nes behov ud fra bl.a. risikobilledet.  
 
Analysen skal således afdække det samlede behov i kommunerne i Ho-
vedstadens Beredskab og gennemføres på baggrund af:  

 Dialog med kommunerne for at afdække behov for mobil kyst- og 
oversvømmelsessikring.  
o Kystsikring og inddæmning af åer ved oversvømmelser ved kraf-

tig nedbør eller fra havstigning.  
o Mulighed for sikring af kommunernes særligt prioriterede ob-

jekter. 
o Inddragelse af kommunernes klimatilpasningsplaner 

 Erfaringer fra evaluering af stormflodshændelsen d. 4. januar 2017. 

 Det fremtidige risikobillede  

 Samarbejde med eksterne parter (andre beredskaber, Beredskabs-
styrelsen og tekniske forvaltninger i kommunerne). 

 
Hovedstadens Beredskab har allerede med RBD17+ sikret en udvidelse af 
mandskabskapaciteten fra en til to beredskabsstationer. Der vil således 
fra oktober 2017 være dobbelt så meget mandskab, der er uddannet og 
trænet i at varetage opgaven med håndtering af klimaopgaver. 
 
Hovedstadens Beredskab vil kunne håndtere flere krævende indsatser 
med mere materiale til rådighed, men beredskabet vil stadig skulle prio-
ritere mellem berørte områder. Investering i dæmningsmateriel erstatter 
således ikke behovet for den mere permanente kyst- og oversvømmelses-
sikring for at sikre alle sårbare områder. 
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Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde i marts 
2017. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne overfor bestyrel-
sen. 
 

Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
1. Til efterretning. 

2. Indstillingen godkendt. 

3. Indstillingens punkt 3.b godkendt. 

4. Til efterretning. 
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12. Godkendelse af regnskab 2016  
 
 
Bestyrelsen forelægges regnskab 2016 til godkendelse, herunder overfør-
sel af mindreforbrug. Regnskab 2016 vil efterfølgende blive sendt til ori-
entering til ejerkommunerne og Statsforvaltningen, jf. vedtægternes 
§13.3.  
  
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender regnskabet for 2016  
2. at bestyrelsen godkender overførelsen af 36,7 mio. kr. til anven-

delse i perioden 2017-2019 til de specificerede aktiviteter og pro-
jekter, jf. tabel 2 

3. at bestyrelsen tager revisionserklæringen for Hovedstadens Be-
redskab til efterretning  

4. at bestyrelsen tager regnskabet for 2016 for ambulanceområdet 
til efterretning 

5. at bestyrelsen tager afregning med Københavns Kommune vedr. 
ambulancetjenesten på 0,5 mio. kr. til efterretning, jf. vedtægter-
nes § 6.7. 

 
Sagsfremstilling 
Året 2016 er første implementeringsår i Hovedstadens Beredskab, og har 
været kendetegnet ved fokus på sikker drift og levering af det serviceni-
veau, som er aftalt med ejerkommunerne. Tilbageholdenhed og effektivi-
seringer har været nøgleordene. Hovedstadens Beredskabs aktiviteter 
har i 2016 taget udgangspunkt i tre centrale præmisser og fokusområder: 
 
1) Igangsættelse af aktiviteter og anskaffelser har været præget af bevid-
ste valg om tilbageholdenhed og sikker drift 
2) Der har været fokus på at tilsikre, at det opstillede mål om effektivise-
ringer for 28 mio. kr. fra 2017 kan indfris 
3) Der har været fokus på at få samspillet i organisationen mellem med-
arbejdere og mellem en lang række systemer og procedurer til at fungere. 
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Der har i løbet af 2016 været pres på hele organisationen i forhold til en 
række projekter, herunder bl.a. RBD og plan for fortsat drift. Inden for 
økonomiområdet kan nævnes bankudbud og -skifte, integration af øko-
nomi og systemer for 8 ejerkommuner, udarbejdelse af styringsdokumen-
ter, der knytter sig til selskabsoprettelse, implementering af nyt lønsy-
stem og meget mere.  
 
Regnskab 2016 
 
Af tabel 1 fremgår oversigt over budget og regnskab for Hovedstadens 
Beredskab 2016. 
 
Tabel 1: Specifikation af budget og regnskab 2016 inkl. tillægsbevillinger 
 

Udgiftsbaseret regnskab 
Budget 
2016 

Tillægs- 
bevillinger 

Korrigeret 
budget 

Regnskab 
2016 

Afvigelse 

Indtægter-udgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Driftsbidrag ejerkommuner -358,9 2,8 -356,1 -356,1 0,0 

Indtægtsdækket virksomhed -196,6 0,0 -196,6 -206,0 -9,4 

Indtægter i alt  -555,6 2,8 -552,8 -562,1 -9,4 

Løn 387,7 0,0 387,7 378,1 -9,7 

Bidrag til tjenestemandspensioner 27,4 -4,3 23,1 23,2 0,1 

Husleje  26,6 -0,6 26,0 26,5 0,5 

Drift 113,8 2,1 115,9 97,7 -18,1 

Udgifter i alt 555,6 -2,8 552,8 525,5 -27,3 

ÅRETS RESULTAT  0,0 0,0 0,0 -36,7 -36,7 

Aktiver, balance           

Anlægsaktiver 69,9     85,6 15,8 

Omsætningsaktiver 13,3     152,1 138,9 

Aktiver i alt  83,1 0,0 0,0 237,8 154,7 

Passiver, balance           

Egenkapital -59,9     -89,2 -29,3 

Kortfristet gældsforpligtigelse -20,5     -146,6 -126,1 

Langfristet gældsforpligtigelse -2,7     -2,0 0,8 

Passiver total -83,1 0,0 0,0 -237,8 -154,7 

 

 
Årets resultat udviser et samlet mindreforbrug på ca. 36,7 mio. kr., hvilket 
skal ses som konsekvens af strategien for 2016 om effektiviseringer, spar-
sommelighed og tilbageholdenhed, idet det har været opstartssår med 
nyt budget og en række ukendte faktorer. Endvidere har det været vigtigt, 
at der skal være kvalitet og ansvarlighed i foretagelsen af de nødvendige 
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investeringer, og at de ikke blot søges hastet igennem ud fra et etårigt 
budgetperspektiv. 
 
Der har eksempelvis ikke været foretaget genanskaffelser i eksisterende 
aktivportefølje i en størrelsesorden svarende til afskrivningerne og det af-
satte budget. Endvidere har det været vanskeligt for organisationen på 
samme tid at tilsikre sikker drift, sikre implementering af nye ensartede 
processer samt at gennemføre nye tiltag og foretage nyanskaffelser af 
materiel, køretøjer, it-systemer mv. Mange af investeringerne påkræver 
udbud med udarbejdelse af kravspecifikationer, gennemførsel af selve 
udbuddet og efterfølgende implementering. Af eksempler kan nævnes 
nyt vagtplanssystem, journaliseringssystem, URS, disponeringssystem, 
køretøjer, materiel mv., hvor udbuddet eller projekteringen er gennem-
ført i 2016, mens implementeringen gennemføres i 2017 og fremefter. 
 
Derfor har det været vurderet hensigtsmæssigt at gennemførelse heraf i 
stedet sker over de kommende år. Overskuddet i 2016 vil således blive 
anvendt til realisering af fortsatte implementeringsaktiviteter og –inve-
steringer samt udvikling. 
 
Sammensætning af mindreforbruget i 2016 
Mindreforbruget i 2016 på 36,7 mio. kr. kan forklares primært ved føl-
gende: 
 
Merindtægter på ca. 9 mio. kr. 
Afklaring og regulering af refusionsopgørelser og af ejerkommunernes 
driftsbidrag er sket relativt sent på året, hvorfor de ikke har været indar-
bejdet i budgettet, svarende til merindtægter for ca. 3 mio. kr. Endvidere 
har der i 2016 været budgetteret forsigtigt i forhold til indtægter vedr. 
ABA-anlæg, herunder i forhold til oprettelse, årsafgifter og blinde alarmer 
grundet de risici, der var forbundet med opstartsåret. Som følge af fokus 
og optimering af administrationen på området er det imidlertid lykkedes 
at realisere de forventede indtægter, hvilket har resulteret i 4 mio. kr. i 
merindtægter i forhold til det budgetterede. Endelig har der været ind-
hentet merindtægter for ca. 2 mio. kr., hvoraf den væsentligste årsag er 
indhentelse af større refusioner for barsel, sygefravær mv. end forventet.  
 
Mindreforbrug på ca. 27 mio. kr. 
Der har gennem 2016 været estimeret forsigtigt med udviklingen i udgif-
terne i forhold til realisering af de planlagte effektiviseringer samt i for-
hold til den generelle tilbageholdenhed. De primære årsager til mindre-
forbruget er således mindreforbrug på lønudgifterne for ca. 10 mio. kr. 
(bl.a. vedrørende stillingsvakancer, udskudt idriftsættelse af ”brandme-
stre i rotation” mv.), aktivitetsforskydninger for 7 mio. kr. vedr. imple-
menterings- og udviklingstiltag, der forventes gennemført i de kommende 
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år samt mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. vedr. Hovedstadens Beredskabs 
investeringspulje til genanskaffelse af it, køretøjer og materiel, som ud fra 
devisen om kvalitet og ansvarlighed i foretagelsen af de nødvendige inve-
steringer ikke er blevet gennemført i 2016. 
 
Overførsel af uforbrugte midler til 2017-2019 
De uforbrugte midler i 2016 vil, i tråd med vedtægternes §6.8 og beslut-
ningen i den Administrative Forberedelsesgruppe den 7. december 2015 
vedr. overførselsadgang, blive anvendt til fortsatte implementeringsakti-
viteter og –investeringer samt til udvikling af og investeringer i organisa-
tionen bl.a. ved gennemførsel af planerne i den risikobaserede dimensio-
nering, herunder fortsatte investeringer i it, køretøjer og materiel samt til 
at skabe en fælles kultur i Hovedstadens Beredskab. Midlerne vil blive an-
vendt over de næste 2-3 år. Det vurderes hverken realistisk eller hensigts-
mæssigt at forsøge at gennemføre de mange tiltag inden for et etårigt 
perspektiv. Mange af investeringerne påkræver udbud med udarbejdelse 
af kravspecifikationer, gennemførsel af selve udbuddet og efterfølgende 
implementering. Af eksempler kan nævnes nyt vagtplanssystem, journa-
liseringssystem, URS, disponeringssystem, køretøjer, materiel mv. Endvi-
dere er det vigtigt, at der i øvrigt er den fornødne kvalitet og ansvarlighed 
i alle de projekter og aktiviteter, der skal gennemføres, hvorfor det ikke 
vurderes hensigtsmæssigt, at de forsøges hastet igennem i 2017. 
 
Endvidere vil overførslen af de uforbrugte midler fra 2016 udgøre en sik-
kerhed for, at Hovedstadens Beredskab når i mål med de besluttede be-
sparelser, der tilgår ejerkommunerne fra 2017, hvormed budgettet er ble-
vet reduceret med 22,4 mio. kr. 
 
Endelig har der ikke været foretaget genanskaffelser i køretøjer og mate-
riel svarende til afskrivningerne på de nuværende aktiver og det afsatte 
budget (ca. 12 mio. kr. årligt), og investeringspuljen er således også blevet 
nedjusteret med ca. 7 mio. kr. i budget 2017, jf. bestyrelsens beslutning i 
oktober 2016. Derfor er det nødvendigt, at der reserveres midler dertil 
over de kommende år, hvis ikke der skal ske en gradvis forringelse af ak-
tivporteføljen. 
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Tabel 2: Specifikation af hvorledes mindreforbruget foreslås disponeret i perioden 2017-
2019 
 

Aktivitet/anskaffelser i perioden 2017-2019 Beløb  Periode 

  Mio. kr. år 

Fortsat implementering af Hovedstadens Beredskab, herunder særligt i 
forhold til it, ensartet mundering, materiel mv. (bl.a. nyt vagtplanssy-
stem, nyt disponeringssystem, opgradering af økonomisystem, ny afde-
lingsdatabase til håndtering af operative data, rekrutteringssystem, de-
sign mv.) 

8,0 2017-2019 

Fælles kultur i Hovedstadens Beredskab (bl.a. ledelses- og medarbejder-
udvikling samt videreførelse af eksternt finansieret projekt) 

5,0 2017-2018 

Investeringer i materiel og it over en 3-årig periode med henblik på op-
retholdelse af aktivporteføljen 

17,0 2017-2019 

Merudgifter til flytning af Frivilligenheden og Ungdomsbrandkorpset til 
nye lokaliteter samt til nyt materiel mv. 

1,1 2017 

Gennemførelse af effektiviseringsstrategi, herunder oprettelse af nyt 
uddannelsescenter, markedsprøvninger mv. 

5,6 2017 

I alt 36,7   

 
 
Ambulanceregnskabet 2016 
Der er udarbejdet en selvstændig revisionserklæring for ambulanceområ-
det, hvorfor der også er udarbejdet et omkostningsbaseret driftsregnskab 
for ambulanceområdet. Derfor indgår dette som et bilag til indstillingen 
vedrørende godkendelse af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab. 
 
Af bilaget fremgår en udspecificering af årets resultat på området. Endvi-
dere i forhold til vedtægternes § 6.7 skal Hovedstadens Beredskab af-
regne 0,5 mio. kr. til Københavns Kommune. Beregningen er foretaget jf. 
principperne godkendt på bestyrelsesmødet den 11. januar 2017. Udgif-
ten er bogført i Hovedstadens Beredskabs regnskab for 2016 med mod-
post på restancekonto. 
 
Opgørelse af feriepengehensættelse til brug for aftale med Frederiksberg 
og Københavns kommuner 
Hovedstadens Beredskab hensætter generelt ikke til feriepengeforpligti-
gelser, hvilket er en afvigelse fra gældende praksis for selskaber. Derfor 
heller ikke til den feriepengeforpligtigelse, der vedrører ambulancekon-
trakten, selvom dette forudsættes i kontraktgrundlaget.   
 
Konsekvensen af dette er, at Hovedstadens Beredskab ikke har fået 
overført midler til at honorere denne forpligtigelse, såfremt kontrakten 
ophører.  
 
Den generelle feriepengeforpligtigelse er omtalt i åbningsbalancens note 
10 om eventualforpligtigelser således: 
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’Hovedstadens Beredskab I/S vederlægges ikke på stiftelsestidspunktet for 
de feriepengeforpligtigelser, der påhviler den enkelte medarbejder.’ 
 
Hovedstadens Beredskab har optaget, som note i regnskabet, eventual-
rettighed over for Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for 
feriepengehensættelse for lønsummen for hhv. de overførte ansatte am-
bulancemedarbejdere fra Frederiksberg Brandvæsen samt, for så vidt an-
går Københavns Kommune, for de overførte ansatte ambulancemedar-
bejdere fra Københavns Brandvæsen samt for feriepengehensættelsen i 
2016 (i stedet for afregning). 
 
Værdien af den saldo til feriepengehensættelse, som skulle have været 
overført til Hovedstadens Beredskab, er opgjort til ca. 2,3 mio. kr. for Fre-
deriksberg Kommune og ca. 5,8 mio. kr. for Københavns Kommune. Hertil 
kommer beløbet for 2016 på ca. 3,6 mio. kr., hvilket også kan henføres til 
Københavns Kommune. Det vil dermed være de beløb, som begge kom-
muner forpligter sig til at stille til rådighed for Hovedstadens Beredskab, 
såfremt ambulancekontrakten ophører. 
 
Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs regnskab 
2016 fremsendes det til orientering til ejerkommunerne og Statsforvalt-
ningen, jf. vedtægternes §13.3. 
 
Under punkt 14 på nærværende dagsorden er der udarbejdet forslag til 
paradigme til brug for orientering af kommunalbestyrelserne i ejerkom-
munerne om Årsberetning 2016, justeret Service Level Agreement samt 
Regnskab 2016. 
 
Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde i marts 
2017. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne overfor bestyrel-
sen.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 

1. Indstillingen godkendt. 

2. Indstillingen godkendt. 

3. Til efterretning. 

4. Til efterretning. 

5. Til efterretning med den bemærkning, at der afholdes møde mel-

lem blandt andet Frederiksberg Kommune, Københavns Kom-

mune og Hovedstaden Beredskab mhp. afklaring af principperne.  

 
Bilag 

 BM02/2017 – pkt. 12 - bilag 1 – Hovedstadens Beredskabs Årsregn-
skab 2016  
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 BM02/2017 – pkt. 12 - bilag 2 – Revisionsprotokollat til Årsregnskab 
2016  

 BM02/2017 – pkt. 12 - bilag 3 - LUKKET Ambulanceregnskab 2016 
o BM02/2017 – pkt. 12 - bilag 3a – LUKKET - Revisionserklæring am-

bulanceregnskab 2016 
o BM02/2017 – pkt. 12 – bilag 3b – LUKKET – PwC Notat vedr. svar 

på opklarende spørgsmål 
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13. Godkendelse af budget 2018 og overslagsår, 
1. behandling  
 
 
Som led i budgetlægningsprocessen skal bestyrelsen godkende forslag til 
budget 2018 og overslagsår, indeholdende de kommunale bidragssatser. 
Forslaget vil herefter blive sendt til høring i HovedMED således, at Hoved-
MEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af for-
slag til budget 2018 på bestyrelsesmødet i juni måned. Herefter fremsen-
des budgettet jf. vedtægternes § 13, stk. 2. inden udgangen af juni måned 
til ejerkommunerne til orientering.   
  
Indstilling 
Det indstilles:  

1. at bestyrelsen godkender, at fremlagte forslag til budget 2018 og 
overslagsår 2019-2021 inklusiv forslag til effektiviseringsprofil, 
oversendes til HovedMED til høring 

2. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2018 og 
overslagsår kan blive yderligere justeret med henblik på endelig 
vedtagelse af budget 2018 den 13. juni 2017. 

3. at bestyrelsen godkender, at justeringen af budgetfordelingsnøg-
len grundet justering af tjenestemandspensionsbidraget udsky-
des til afklaringen af musefælde II. 

 

Sagsfremstilling 
Budgetforslaget for 2018 samt overslagsår fremgår af tabel 1. Eventuelle 
konsekvenser af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til årene 2017-
2019 er ikke indarbejdet heri. 
 
Bidraget til tjenestemandspensioner beregnes årligt, som følge af lø-
bende afgang af tjenestemænd, hvilket betyder et faldende bidrag over 
tid. Da tjenestemandsbidraget indgår i budgetfordelingsnøglen vil et fald 
resultere i en ændring af budgetfordelingsnøglen. En ændring i denne 
kræver jf. vedtægternes § 6 stk. 5 godkendelse i samtlige kommunalbe-
styrelser i ejerkommunerne. For at begrænse antallet af mindre sager til 
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ejerkommunernes kommunalbestyrelser er niveauet for tjenestemands-
pensioner fastholdt svarende til niveauet i det af bestyrelsen i oktober 
2016 godkendte budget 2017.  Et eventult for højt bidrag vil blive regule-
ret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 
 
Det anbefales, at tilretning af budgetfordelingsnøglen på baggrund af ju-
stering af tjenestemandsbidraget udskydes til 2018 og forelægges for 
kommunalbestyrelserne, samtidig med afklaringen af musefældeklausu-
len jf. punkt 10 og 11 på nærværende dagsorden. Baggrunden for anbe-
falingen er, at selv om driftsbidraget for de berørte kommuner justeres 
ved den årlige genberegning af tjenestemandspensionsbidraget, vil en ju-
stering af budgetfordelingsnøglen kun have en økonomisk betydning for 
alle ejerkommuner, såfremt Hovedstadens Beredskab pålægges effektivi-
seringer, der vil betyde en nedsættelse af driftsbidraget, hvilket ikke er 
indeholdt i nærværende forslag til budget 2018.  
 
I grundlaget for budget 2018 er der, med forbehold for bestyrelsens god-
kendelse heraf jf. punkt 4, 7, 8 og 9 på nærværende dagsorden, indarbej-
det effektiviseringer svarende til værdien af en udvidelse af kapaciteten 
og dermed serviceniveauet ift. byggeteknisk sagsbehandling, terror, klima 
samt indsatsen på større industrianlæg m.v., der beløber sig til 29,7 mio. 
kr. fordelt over perioden 2017 – 2020.  
 
Herudover afsættes der 2 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter relateret 
til genanskaffelse af materiel mv. afledt af større hændelser fx ved over-
svømmelser, brand m.v. Værdien af effektiviseringerne vil således give 
ejerkommunerne en forbedring af serviceniveauet og ikke en nedsættelse 
af driftsbidraget.  
 
Tabel 1: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020 (beløb i mio. kr.) 

År 2018 2019 2020 Total 

Effektiviseringer 11,8 10,7 7,2 29,7 

 
 
Der er endvidere indarbejdet følgende ændringer i forhold til forslag til 
budget 2017 inklusiv overslagsår, der blev præsenteret på bestyrelsesmø-
det i oktober:  
 

a) Bevilling til Ungdomsbrandkorpset fra Københavns Kommune i 
årene 2017-2020 vedtaget af Borgerrepræsentationen i oktober 
2017. Dette påvirker både lønudgifter, drift samt eksterne ind-
tægter. 

b) På baggrund af regnskab 2016 er der foretaget en gennemgang af 
de individuelle afdelingers budgetter i Hovedstadens Beredskab, 
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hvilket har resulteret i mindre korrektioner mellem udgiftskate-
gorierne. 

c) Opdatering af investeringspuljen. 
d) Opdatering af betaling fra ejerkommuner i overslagsårene med 

hensyn til aktuelle fremskrivningssatser på løn og drift. 
 

Tabel 2: Budget 2018 samt overslagsår 2019-2021 (beløb i 1.000 kr.)  

 
Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter senest offent-
liggjorte satser fra Kommunernes Landsforening (KL). Indtægterne er fremskre-
vet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter. 

 

Af tabel 3 fremgår en oversigt over investeringspuljen, som på nuværende 
tidspunkt har en saldo på 10,075 mio. kr. En nærmere udspecificering 
heraf fremgår af bilag 1 i form af den planlagte anvendelse af investerings-
puljen.  

 

Tabel 3: Investeringspuljen (beløb i 1.000 kr.)  

  2018 

Investeringspulje 
           

11.591  

Allerede prioriterede aktiviteter (leasing) 1.516  

Investeringspuljen efter leasingudgift 10.075  

Investeringsbehov 10.075  

 

 

Af tabel 4 ses ejerkommunernes driftsbidrag 2018-2021. Indtægterne er 
fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de 
aktuelle fremskrivningssatser fra KL, som er henholdsvis 1,93 % på drift 
og 2,3 % på løn. 
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Tabel 4: Oversigt over ejerkommunernes driftsbidrag efter korrektion i 
perioden 2018-2021 (beløb i 1.000 kr.) 

 
 

Et opdateret budgetforslag for 2018 og overslagsår vil blive forelagt be-
styrelsen på bestyrelsesmødet den 13. juni 2017 efter at have været i hø-
ring i HovedMED. Herefter fremsendes budget 2018 og overslagsår, jf. 
vedtægternes § 13 stk. 2, til ejerkommunerne til orientering. 

 

Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde i marts 
2017. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne overfor bestyrel-
sen.  
 

Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
1. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at de 2 mio. kr. til 

uforudsete udgifter relateret til genanskaffelser af materiel mv. 

afledt af større hændelser er indeholdt i de 29,7 mio. kr. 

2. Til efterretning. 

3. Indstillingen godkendt. 

 

Bilag  

 BM02/2017 - pkt. 13 - bilag 1 - LUKKET - Specifikation af investe-
ringspulje for 2018 
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14. Godkendelse af Årsberetning 2016  
 
 
Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Be-
redskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumente-
rer sin indsats på de fem målsætninger i strategien. Bestyrelsen forelæg-
ges udkast til Hovedstadens Beredskabs ”Årsberetning 2016 ” til godken-
delse. Herefter sendes årsberetningen til orientering blandt ejerkommu-
nerne.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender forslag til Årsberetning 2016 for Hoved-
stadens Beredskab.  

2. at bestyrelsen godkender vedlagte paradigme til ejerkommu-
nerne. 

 
Sagsfremstilling 
Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Be-
redskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor Hovedstadens Bered-
skab dokumenterer sin indsats på de 5 områder i strategien.  

 Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne 

 Økonomisk effektivitet 

 Serviceniveau og samarbejde med kommunerne 

 Forebyggelse og frivillige 

 Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads 

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016 følger derfor 
målsætningerne i ejerstrategien og skulle således gerne dokumentere 
den indsats, som Hovedstadens Beredskab har leveret på de 5 områder i 
2016. I hvert afsnit er der udvalgte historier og fakta, der beskriver, hvor-
dan Hovedstadens Beredskab konkret har arbejdet med målsætningerne.  
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Årsregnskab 2016 er udarbejdet som særskilt beretning og er vedlagt som 
bilag til dagsordenspunkt 12 vedr. regnskab 2016. De økonomiske nøgle-
tal er dog indarbejdet i ”Årsberetning 2016”. 
 
Bestyrelsen forelægges forslag til ”Årsberetning 2016” for Hovedstadens 
Beredskab til godkendelse. Herefter fremsendes årsberetningen til ejer-
kommunerne til orientering, jf. bestemmelse herom i ejerstrategien. Der 
er til dette formål udarbejdet vedlagte paradigme til brug for orientering 
af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne omkring ”Årsberetning 
2016”, der samtidig indeholder en orientering om justering af Service Le-
vel Agreement (jf. pkt. 3 på nærværende dagsorden) og Regnskab 2016 
(jf. pkt. 12 på nærværende dagsorden). 
 
For kommunikationsindsatser i relation til årsberetningen henvises i øv-
rigt til dagsordenspunkt nr. 17 på nærværende dagsorden. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 

1. Indstillingen godkendt. 

2. Indstillingen godkendt. 

 
Der var stor ros til Hovedstadens Beredskabs ledelse og medarbejdere i 
forhold til opstarten og driften af selskabet, herunder den ydede indsats 
f.eks. under stormfloden samt opfølgningen på ejerstrategien.  
 
Bilag 

 BM02/2017 – pkt. 14 - bilag 1 – forslag til Hovedstadens Bered-

skabs Årsberetning 2016  

 BM02/2017 – pkt. 14 – bilag 2 – udkast til paradigme til ejerkom-

munerne. 
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15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og be-
redskabsdirektør  
 
 
Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen 
om aktuelle emner.  
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
Beredskabsdirektøren orienterede om følgende emner. 

 Forebyggende indsats i Påsken som opfølgning på konkret hæn-
delse. 

 Status på implementering af stemmeaftalen. 

 Der er arrangeret besøgstur/informationsdage for bestyrelsens 
medlemmer mandag den 19. juni og onsdag den 21. juni kl. 08.30 
– 13.00. Invitation fremsendes separat. 

 Hovedstadens Beredskab vil indgå aftaler med ejerkommunernes 
vejmyndigheder vedrørende oprydning og rengøring efter færd-
selsuheld efter akutfasens ophør.  

 Danske Beredskaber afholder årsmøde den 23.-24. august 2017 i 
Odense, hvor der onsdag afholdes politisk topmøde med delta-
gelse af forsvarsministeren. 

 I 2017 vil der ud over sikker drift også være fokus på understøt-
telse af fælles kultur.  
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16. Kommende møde  
 
 
Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrel-
sesmødet den 13. juni 2017.  
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 13. juni 2017 kl. 08.30 – 
10.30 i Gearhallen.  
 
Idet Region Hovedstadens ikke har mulighed for at deltage på bestyrel-
sesmødet i juni måned ved koncerndirektøren, foreslår arbejdsudvalget, 
at temadrøftelsen med Region Hovedstaden udskydes til et kommende 
møde. Set i lyset af de kommende overenskomstforhandlinger foreslår 
arbejdsudvalget i stedet for en temadrøftelse på juni-mødet med Kom-
munernes Landsforening vedrørende de kommende overenskomstfor-
handlinger.  
 
Derudover er der fremsendt forslag rejst af Københavns Kommunes be-
styrelsesmedlemmer vedr. overholdelsen af EU-norm for luftforurening 
ved indkøb af tunge køretøjer m.v. 
 
Følgende dagsordenspunkter forventes således på nuværende tidspunkt 
sat på dagsordenen: 
 

 Arbejdsudvalget foreslår: Temadrøftelse med Kommunernes 
Landsforening vedrørende de kommende overenskomstforhand-
linger 

 Status på forhandlinger vedr. samarbejdsaftaler med operative 
bindinger m.v. 

 Status implementering af RBD 2017+ 
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 Forslag rejst af Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer: 
Godkendelse af forslag om overholdelse af EU-norm for luftforu-
rening ved indkøb af tunge køretøjer, herunder indkøb af tunge 
køretøjer baseret på alternative drivmidler.  

 Godkendelse af træk på leasingrammen ifm. indkøb af automo-
bilsprøjter m.v. 

 Budget 2018 og overslagsår, 2. behandling 

 Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør 

 Kommende møde 

 Kommunikation fra mødet 

 Eventuelt 

Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
Til orientering med følgende bemærkninger: Temadrøftelsen udgår, 
punkt vedr. repræsentation forventes dagsordenssat.  
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17. Kommunikation fra bestyrelsen  
 
 
Bestyrelsen har mulighed for at drøfte kommunikation fra mødet, på 
baggrund af mødets beslutninger og drøftelser samt oplæg til kommuni-
kationsindsats fra Hovedstadens Beredskab.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen drøfter mulige kommunikationsindsatser på bag-
grund af mødets beslutninger og drøftelser 

2. at bestyrelsen i forlængelse heraf, og under forudsætning af, at 
sagerne vedtages, drøfter og godkender forslag til kommunikati-
onsindsatser vedrørende supplerende analyse I og II til RBD 2017, 
sag vedr. klimamateriel samt i forhold til årsberetningen. 

 
Sagsfremstilling 
Formanden vil på baggrund af de drøftelser, der har været på mødet, 
samle op i forhold til mulige kommunikationsindsatser.  Hovedstadens 
Beredskab foreslår, at der under forudsætning af, at sagerne vedtages, 
udarbejdes kommunikationsindsatser i forhold til, at Hovedstadens Be-
redskab styrker sin robusthed og kapacitet i relation til klima og de sup-
plerende analyser I og II til RBD 2017 samt i forhold til årsberetningen.  
Konkret foreslås:  
 

1. Udsendelse af pressemeddelelse med en passende overskrift.  
 

Pressemeddelelsen vil blive udarbejdet på baggrund af sagerne: 
supplerende analyse I til RBD 2017+, supplerende analyse II til 
RBD 2017+ samt sag om klimamateriel. 
 
Pressemeddelelsen udsendes til landsdækkende og lokalaviser 
efter BM02 den 26. april, eller senest dagen efter.  

 
 

14-03-2017 
 
Sagsnr. 
2017-0090664 
 
Dokumentnr. 
2017-0090664-5 
 
Hovedstadens Beredskab 
Direktionssekretariat 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
annhol@HBR.DK 
www.hbr.dk 
 

 



  

Side 40 af 41 
 

2. Der laves særskilt kommunikationsindsats om årsberetningen, 
der udkommer som ipaper på hbr.dk: 

a. Nyhed på www.hbr.dk 
b. Omtale på facebook + twitter med link til nyhed på hbr.dk 
c. Nyhed sendes til de respektive ejerkommuner, der har 

mulighed for enten at lave egen nyhed, eller linke til 
hbr.dk.  

d. Årsberetningen sendes som direct mail med link til rele-
vante interessenter og samarbejdspartnere. 

 
Derudover vil årsberetningen med relevante bilag blive fremsendt til 
ejerkommunerne mhp. orientering i egen kommunalbestyrelse jf. punkt 
14 på nærværende dagsorden.  
 

Beslutning i bestyrelsen den 26. april 2017 
1. Drøftet. 
2. Indstillingen godkendt. 
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18. Eventuelt 

 
 
 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.  
 
 
Mødet sluttede kl. 10.07 
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