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Endvidere deltager:  
 
Under dagsordenspunkt 2: Temadrøftelse med Region Hovedstaden: 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedsta-
den) 
Koncerndirektør Svend G. Hartling (Region Hovedstaden) 
Direktør Freddy Lippert, Den Præhospitale Virksomhed – Akutbered-
skabet (Region Hovedstaden) 
Stine Mieth-Waldorff, chefkonsulent (Region Hovedstaden) 
 

Under dagsordenspunkt 7–10 vedr. økonomiske forhold: 
Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab) 
 

Under dagsordenspunkt 8:  Principper og konsekvenser for afretning: 
Økonomichef, Søren Lenau (Hvidovre kommune) 

 
 
Afbud: 

Kent Magelund (Brøndby) 
Anna Mee Allerslev (København) 
Morten Kabell (København) 
Pia Allerslev (København) 
 
Steen Christiansen og John Engelhardt forlod efter aftale mødet kl. 
09.30 ved afslutningen af pkt. 2   
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dialog med samarbejdspartnere: 

2. Temadrøftelse med Region Hovedstaden  

Operative og myndighedsforhold:  

3. LUKKET - Status på samarbejdsaftaler med operative bindinger 

samt forslag til videre handling 

4. Godkendelse af forslag om delegering af samtlige beføjelser og 

pligter efter brandsynsbekendtgørelsen samt ændringer af Ser-

vice Level Agreement (SLA) for brandsyn 

5. Orientering om diverse folketingsspørgsmål og foreløbige erfarin-

ger samt beredskabets tiltag i forbindelse med højhusbranden i 

London i juni måned. 

6. Orientering om status på implementering af RBD 2017+  

Økonomiske forhold: 

7. Godkendelse af forslag til 2018-gebyrer vedr. ABA alarmer  

8. LUKKET – Principper og konsekvenser for afregning  

9. LUKKET – Godkendelse af træk på leasingrammen  

10. Godkendelse af forventet regnskab 2017 
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Øvrige dagsordenspunkter: 

 

11. Godkendelse af forslag til mødeplan for 2018  

12. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør  

13. Kommende møde  

14. Kommunikation fra bestyrelsen 

15. Eventuelt  

 

Indstilling 
Det indstilles:  

 at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Indstillingen godkendt.   
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2. Temadrøftelse med Region Hovedstaden 
 
 
 
Efter ønske fra bestyrelsen afholdes en uformel temadrøftelse med Re-
gion Hovedstaden om samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Ho-
vedstadens Beredskab – dels vedrørende igangværende samarbejder, 
dels vedr. de fremadrettede samarbejdsperspektiver.  
 
Indstilling 
Til drøftelse. 
 
Sagsfremstilling  
Efter ønske fra bestyrelsen er Region Hovedstaden v. regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen, koncerndirektør Svend Hartling og direktør 
Freddy Lippert inviteret til at deltage i en uformel temadrøftelse om sam-
arbejdet mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Beredskab – dels 
vedrørende igangværende samarbejder, dels vedr. de fremadrettede sa-
marbejdsperspektiver.  
 
Som optakt til drøftelserne redegør beredskabsdirektøren og direktør 
Freddy Lippert indledningsvist blandt andet for erfaringerne med ambu-
lancekontrakten og sociolancen, status på det igangværende samarbejds-
projekt om samarbejdet ved større hændelser/ massetilskadekomst samt 
brugen af Hovedstadens Beredskab som first responder i forbindelse med 
hjertestop.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Drøftet. Der var stor tilfredshed med det eksisterende samarbejde samt 
ønske om fortsat at styrke og udvikle samarbejde med henblik på at yde 
den bedste service overfor borgerne.  
 
Der var et ønske om at holde fælles temadrøftelser med passende mel-

lemrum.  
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Hovedstadens Beredskabs og Region Hovedstadens Akutberedskabs præ-

sentationer fremsendes til mødedeltagerne.  
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3. LUKKET - Status på samarbejdsaftaler med 
operative bindinger samt forslag til videre 
handling 
 
 
 
…. 
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4.  Godkendelse af forslag om delegering af 
samtlige beføjelser og pligter efter brandsyns-
bekendtgørelsen samt ændringer af Service Le-
vel Agreement (SLA) for brandsyn 

 
 
 
I forbindelse med en orientering af bestyrelsen om serviceniveauet i Ho-
vedstadens Beredskab har det tidligere fremgået, at hensigten var, at ser-
viceniveauet for brandsyn i detaljeret grad skulle afklares med hver enkelt 
ejerkommune. En nærmere gennemgang af brandsynsreglerne har imid-
lertid vist, at en sådan fremgangsmåde ikke er praktisk anvendelig, hvor-
for bestyrelsen forelægges forslag om delegation af samtlige beføjelser 
og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen til administrationen i Hoved-
stadens Beredskab. Derudover forelægges bestyrelsen forslag til anven-
delse af ressourcer som følge af et forventet antal færre brandsyn efter 
den nye brandsynsbekendtgørelse. Forslagene har været drøftet og god-
kendt på Samarbejdsorganets møde den 22. juni 2017. 
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender forslaget om delegation af samtlige be-
føjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen til administra-
tionen i Hovedstadens Beredskab under iagttagelse af uddannel-
seskravene i personelbekendtgørelsen. 

2. at bestyrelsen som en konsekvens af vedtagelsen af pkt. 1 god-
kender forslag til ændringer af SLA for brandsyn. 

3. at bestyrelsen godkender, at de ressourcer, der eventuelt frigives 
ved en justering af antallet af brandsyn efter den nye brandsyns-
bekendtgørelse anvendes til at opruste på forebyggelsesindsat-
sen i forhold til diskoteker, store og komplekse arrangementer, 
risikoobjekter, fredede bygninger, temabrandsyn, rådgivningsbe-
søg mv. i ejerkommunerne. 
 

12-07-2017 
 
Sagsnr. 
2017-0093552 
 
Dokumentnr. 
2017-0093552-1 
 
Hovedstadens Beredskab 
Udvikling 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
elsgri@hbr.dk 
www.hbr.dk 
 

 



  

Side 9 af 30 

 
 

Sagsfremstilling 
1. Beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen 
Den 1. juli 2016 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse (Bekendtgørelse 
nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn) i kraft. Bekendtgørelsen indehol-
der som noget nyt regler om, at Kommunalbestyrelsen for en række af 
brandsynsobjekterne skal fastsætte brandsynsterminen efter en konkret 
risikovurdering, hvori bl.a. indgår en lang række fagspecifikke kvalitetspa-
rametre af betydning for brandsikkerheden. 
 
Beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen er en af de forebyg-
gende beredskabsopgaver, der er kompetenceoverført til Hovedstadens 
Beredskab, jf. vedtægternes pkt. 5.1. En sådan kompetenceoverførsel 
medfører tilsvarende indskrænkning i de deltagende kommunalbestyrel-
sers beføjelser, jf. § 60, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse. 
 
Beredskabets vurdering af brandsikkerheden for de enkelte objekter kræ-
ver en uddannelse efter personelbekendtgørelsen (jf. bekendtgørelse nr. 
41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet, som senest æn-
dret ved bekendtgørelse nr. 1131 af 29. august 2016). Endvidere er der 
tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. En sådan afgørelse skal 
begrundes overfor parten, ligesom der skal foretages partshøring, inden 
den endelige afgørelse træffes.  
 
Tilsvarende gælder for afgørelser om at foretage ekstraordinære brand-
syn, arrangementsbrandsyn af cirkusforestillinger, gadefester mv. samt 
en afgørelse om, hvornår der skal foretages et opfølgende brandsyn på et 
brandsynsobjekt, som i forbindelse med et brandsyn har fået anmærknin-
ger. 
 
Hovedstadens Beredskab skal efter brandsynsbekendtgørelsen risikovur-
dere ca. 5.700 ud af sine i alt ca. 6.550 objekter. Det er vigtigt at under-
strege, at der er tale om en løbende proces, hvor det altid er muligt at 
ændre den fastsatte termin på baggrund af en fornyet risikovurdering. 
 
En foreløbig screening af objekterne har vist, at der vil skulle gennemføres 
færre ordinære brandsyn efter den nye bekendtgørelse. Med afsæt i ved-
lagte notat, anbefaler Hovedstadens Beredskab, at bestyrelsen godken-
der, at de ressourcer, der eventuelt frigives ved en justering af antallet af 
brandsyn efter den nye brandsynsbekendtgørelse, anvendes til opruste 
på forebyggelsesindsatsen i forhold til diskoteker, store og komplekse ar-
rangementer, risikoobjekter, fredede bygninger, temabrandsyn samt råd-
givningsbesøg hos objekter, der ikke er underlagt brandsyn. 
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Det er på denne baggrund Hovedstadens Beredskabs opfattelse, at samt-
lige beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelse, herunder befø-
jelserne til at træffe de nævnte afgørelser formelt bør delegeres til admi-
nistrationen i Hovedstadens beredskab i lighed med beføjelserne til at 
meddele påbud og forbud. 
 
Samlet set er der tale om afgørelser, der kræver en særlig brandkyndig 
ekspertise, hvorfor beredskabslovgivningen også stiller uddannelseskrav 
til de personer, der skal udføre opgaverne. 
 
I vedlagte notat, som også har været forelagt Samarbejdsorganet, er for-
holdet nærmere beskrevet tillige med de særlige hensyn, der gør sig gæl-
dende for visse objekter, herunder de fredede bygninger. Samarbejdsor-
ganet tog sagen til efterretning.  
 
I stedet for at afklare serviceniveauet for de enkelte risikovurderinger, vil 
Hovedstadens Beredskab orientere ejerkommunerne løbende ved drifts-
møderne om udfaldet af sagsbehandlingen, således at eventuelle syns-
punkter kan inddrages i sagsbehandlingen.  
 
Det indstilles, at bestyrelsen på denne baggrund godkender delegationen 
til administrationen i Hovedstadens Beredskab under iagttagelse af ud-
dannelseskravene i personelbekendtgørelsen. 
 
2. Ændring af Service Level Agreement (SLA) for brandsyn 
Som en konsekvens af bestyrelsens vedtagelse af pkt. 1 indstilles det, at 
bestyrelsen vedtager følgende ændringer i ”Service Level Agreement 
(SLA) Myndigheds og forebyggelsesområdet”, version 1.1, revideret marts 
2017: 
 
Ad Pkt. 7 SLA for brandsyn, side 25 under ”Kvalitet” 
 
Sætningen ”Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af fri-
ster.” ændres til ”Opfølgning på påbud sker efter en konkret vurdering af 
brandsikkerheden.” 
 
Ad Pkt. 7 SLA for brandsyn, side 25 under ”Opfølgning og dokumentation” 
 
Sætningen ” Hovedstadens Beredskab fremsender oversigt over den en-
kelte kommunes brandsynsobjekter med tilhørende risikovurdering mhp. 
dialog om objekter, der evt. bør have en særlig opmærksomhed fra Ho-
vedstadens Beredskab” slettes, idet der foretages løbende drøftelser i for-
bindelse med driftsmøderne, jf. ovenfor. 
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Samarbejdsorganet godkendte på sit møde den 22. juni 2017 ovenstå-
ende forslag til justering af Service Level Agreement vedr. brandsyn. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 

1. Der ønskes en nærmere analyse af konsekvenserne inden der 
træffes endelig beslutning.   

2. Afventer jf. beslutning under indstillingspunkt 1.  
3. Afventer jf. beslutning under indstillingspunkt 1.  

 
Bilag 

 BM04/2017 - pkt. 4 - bilag 1 – Notat om beføjelser og pligter efter 
brandsynsbekendtgørelsen af 12. juni 2017. 
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5.  Orientering om diverse folketingsspørgsmål 
og foreløbige erfaringer samt beredskabets til-
tag i forbindelse med højhusbranden i London i 
juni måned. 

 
 
 
Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni d.å. har medført 
en generel diskussion af brandsikkerheden i højhuse også herhjemme. Be-
styrelsen orienteres om de folketingsspørgsmål, der er rejst i denne for-
bindelse samt om de foreløbige erfaringer og beredskabets tiltag som 
følge af branden. 
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Der har været stillet flere folketingsspørgsmål til henholdsvis forsvarsmi-
nisteren og til transport-, bygnings- og boligministeren. En kopi af samt-
lige svar, der er afgivet i den forbindelse vedlægges til orientering som 
bilag 1. For en nærmere gennemgang af svarene henvises til vedlagte no-
tat i bilag 2. 
 
Bl.a. har man ønsket en vurdering af, hvorvidt redningsberedskabet over-
alt vil kunne yde en forsvarlig indsats i tilfælde af, at en brand svarende til 
branden i Grenfell Tower skulle ramme Danmark. 
 
Beredskabsstyrelsen, der har afgivet en udtalelse herom, henviser til, at 
ansvaret for dimensioneringen af redningsberedskabet påhviler kommu-
nalbestyrelsen eller den fælles beredskabskommission, jf. dimensione-
ringsbekendtgørelsen (BEK nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret 
kommunalt redningsberedskab).  Den udtalelse, der skal indhentes fra Be-
redskabsstyrelsen, inden planen for den risikobaserede dimensionering 
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godkendes af kommunalstyrelsen eller den fælles beredskabskommis-
sion, karakteriserer styrelsen alene som en faglig rådgivning.  
 
Hovedstadens Beredskab noterer sig, at Beredskabsstyrelsen ikke i denne 
forbindelse også har peget på sin tilsynsrolle, idet dimensioneringsbe-
kendtgørelsen bl.a. er udstedt med hjemmel i beredskabslovens § 4, stk. 
2, hvorefter forsvarsministeren fører tilsyn med det kommunale rednings-
beredskab. En opgave ministeren efter samme bestemmelse har bemyn-
diget Beredskabsstyrelsen til at varetage.  
 
Beredskabsstyrelsen har i sin udtalelse oplyst, at det er styrelsens vurde-
ring, at de kommunale redningsberedskaber er dimensioneret i henhold 
til gældende regler, og at de vil kunne yde en forsvarlig indsats i forbin-
delse med brand i beboelsesbygninger, som er opført efter gældende reg-
ler i byggelovgivningen.  
 
Det er beredskabets vurdering, at en brand i den størrelsesorden, som 
den der fandt sted i London, ikke alene vil kræve en indsats fra det sam-
lede beredskab i Hovedstadens Beredskab men også støtte fra vores na-
boberedskaber. 
 
Et andet spørgsmål er, hvorvidt de gældende regler i byggelovgivningen 
tillader anvendelsen af brandbar isolering i høje beboelsesbygninger og i 
højlagre, jf. nedenfor. Det er derfor vigtigt, at Hovedstadens Beredskab 
fortsætter sin dialog med byggemyndighederne og med byggeindustrien 
med henblik på at sikre, at sikkerhedsniveauet i byggelovgivningen ikke 
tilsidesættes med den liberalisering, der er igangsat på byggeområdet. 
 
Endvidere er der stillet en række spørgsmål omkring brugen af brandbar 
facadeisolering på beboelsesejendomme og på højlagre efter sidstnævnte 
område blev overført fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen i 
2016. 
 
Af svarene fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, der har afgivet udtalelse 
i sagen, fremgår det bl.a., at brandsikring af byggeri i dag reguleres med 
funktionsbaserede krav, dvs. krav, der ikke er specifikke, men kun angiver 
intentionerne. Brandkravene i bygningsreglementet skal sikre, at der er et 
forsvarligt personsikkerhedsniveau i bygninger i tilfælde af, at der opstår 
en brand. Endvidere gælder, at en bygning skal opføres og indrettes, så 
en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed, f.eks. den lejlighed, 
hvor branden er opstået. Derudover skal der i bygninger, hvor ikke alle 
redningsåbningerne kan nås med stiger af beredskabet, tages særligt hen-
syn til muligheden for evakuering fra bygningen, redningsberedskabets 
indsatstid og adgang til etagerne. Der stilles ikke materialespecifikke krav, 
og funktionskravene kan opfyldes på forskellig måde. 
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Det følger endvidere af byggeloven, at det er kommunalbestyrelsen, der 
er bygningsmyndighed, og dermed træffer afgørelser i sager omfattet af 
loven. Det er imidlertid den til enhver tid værende bygningsejer, der har 
ansvaret for bygningens lovlighed.  
 
Det oplyses derfor også, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ikke 
er i besiddelse af oplysninger om, hvordan konkrete eksisterende bygnin-
ger er brandsikrede. 
 
Hovedstadens Beredskab har i Samarbejdsorganet opfordret kommu-
nerne til at skabe et overblik over eksisterende og kommende højhusbyg-
gerier samt facaderenoveringer, således at beredskabet operativt kan få 
et overblik over tilsvarende risikobetonede bygninger i ejerkommunerne 
i forbindelse med en eventuel brand. 
 
Det kan ikke afvises, at vi i Danmark, herunder i Hovedstadens Beredskabs 
dækningsområde, kan få en brand som den i London. Det er, som besty-
relsen tidligere er orienteret om, utrolig vigtigt, at der fortsat sikres en 
tæt dialog mellem beredskaberne og byggeindustrien samt med bygge-
myndighederne i kommunerne.  
 
Beredskabet arbejder i forbindelse med liberaliseringen af byggeområdet 
fortsat på at få indflydelse allerede i byggefasen, således at beredskabet 
operativt får kendskab til de nye bygninger, indretningen heraf og ved 
hvilke materialer mv., der møder beredskabet i tilfælde af en brand. Det 
er tvingende nødvendigt at sikre, at dimensioneringen af redningsbered-
skabet kan følge med udviklingen af byggeriet. 
 
Hovedstadens Beredskab vil følge sagen, og når de endelige konklusioner 
om branden foreligger, orientere bestyrelsen samtidig med, at beredska-
bet vil tage stilling til udarbejdelse af en strategi med henblik på at imple-
mentere læringspunkter, herunder hvordan ejerkommunerne inddrages.  
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Til orientering med den bemærkning, at bestyrelsens medlemmer ønsker 
orientering om kommende høringer på området.  
 
Bilag 

 BM 04/2017 - Pkt.5 – bilag 1: Svar på spørgsmål 138 og 139 samt 
605 – 611. 

 BM 04/2017 – Pkt. 5 – Bilag 2: Notat om diverse folketingsspørgs-
mål i forbindelse med højhusbranden i London. 
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6. Orientering om status på implementeringen 
af Den Risikobaserede Dimensionering 2017+ 
 
 
 
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 17. august 2016 den Risikobase-
rede Dimensionering 2017+ (RBD 2017+) med efterfølgende godkendelse 
i de otte ejerkommuners kommunalbestyrelser. I forlængelse heraf god-
kendte bestyrelsen i foråret 2017 en række supplerende analyser i rela-
tion til RBD 2017+. RBD 2017+ har fokus på, at beredskabet løbende skal 
kunne tilpasse sig det aktuelle trusselsbillede i hovedstadsområdet ved at 
styrke beredskabets kapacitet til at agere i dynamiske og kritiske miljøer. 
Implementeringen af planen blev påbegyndt primo 2017. Bestyrelsen fo-
relægges status på implementeringen af RBD 2017+ til orientering. 
 
Indstilling 
Til orientering. 

 
Sagsfremstilling 
Med RBD 2017+ er der gennem en målrettet udnyttelse af synergieffek-
terne ved sammenlægningen af beredskaberne sikret et positivt løft i Ho-
vedstadens Beredskabs samlede serviceniveau. Hovedstadens Beredskab 
vil fremadrettet være bedre rustet til at kunne håndtere terror og masse-
tilskadekomst i de første kritiske timer.  
 
Alle stationer oprustes, men særligt stationerne Frederiksberg, Christians-
havn, Vesterbro, Fælledvej, Station H og Specialtjenesten får nye specia-
liserede opgaver. Ligeledes medfører flytningen af CBRN-beredskabet til 
Station Glostrup en mulighed for at styrke kapaciteten i forhold til de 
store industriområder omkring fx Avedøre Holme og Prøvestenen. Ved 
samtidig at opruste og justere på kapaciteter samt uddannelse er det lyk-
kedes at styrke beredskabets kerneydelser til gavn for borgerne. For ek-
sempel er Station Frederiksberg blevet uddannet som kredsløbsstation, 
hvilket både giver bedre mulighed for hurtigt at håndtere længereva-
rende indsatser i fx Metroen, samtidig med at beredskabet kan løse flere 

28-08-2017 
 
Sagsnr. 
2017-0094772 
 
Dokumentnr. 
2017-0094772-1 
 
Hovedstadens Beredskab 
Udvikling 
Bag Rådhuset 3 
1550 København V 
 
 
trilut@HBR.DK 
www.hbr.dk 
 

 



  

Side 16 af 30 

komplekse brandslukningsopgaver. Udvidelsen af kapaciteten i forhold til 
overfladeredning til flere stationer, fx Hvidovre, Dragør og Østerbro, løf-
ter serviceniveauet i forhold til redning af personer i vandet.  
 
I forhold til klimarelaterede hændelser er der ligeledes tale om en oprust-
ning i den samlede kapacitet, hvor stationerne Fælledvej og Vesterbro 
styrkes. Udover at der er tale om et væsentligt kompetenceløft for med-
arbejderne, er målet også kontinuerligt at anvende det eksisterende be-
redskabs ressourcer i forhold til de scenarier og udfordringer, hovedstads-
området står overfor. 
 
Hovedstadens Beredskab arbejder ligeledes for at styrke det forebyg-
gende arbejde gennem øget fokus på synergierne i samspillet mellem byg-
gesagsbehandling, brandsyn, planlægning af indsatser i forhold til det 
operative arbejde. Endelig bliver mandskabets og den operative ledelses-
organisations kompetencer styrket væsentligt ved i højere grad at træne 
og øve i realistiske omgivelser. 
 
Langt størstedelen af RBD 2017+ vil være implementereret inden udgan-
gen af 2018.  
 
I vedlagte bilag findes en mere udførlig beskrivelse af resultaterne af RBD 
2017+, samt status for implementering. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Til orientering. 
 
Bilag 

 BM04/2017 – Pkt. 6 – bilag 1: Notat status implementering af 
RBD 2017+  
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7. Godkendelse af forslag til 2018-gebyrer vedr. 
ABA alarmer 

 
 
Bestyrelsen forelægges forslag til 2018-gebyrer for tilslutning og overvåg-
ning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde 
alarmer i forbindelse med sådanne anlæg til godkendelse. 
 
Indstilling 
Det indstilles: 
1. at bestyrelsen godkender forslag til 2018-gebyrer for tilslutning og 

overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til 
blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg 

2. at bestyrelsen tager beregningsprincipperne for ABA-taksterne til ef-
terretning 

3. at bestyrelsen godkender, at der hvert 5. år foretages en genbereg-
ning af Hovedstadens Beredskabs udgifter på ABA-området, eller of-
tere ved markante ændringer i serviceniveauet 

 
Sagsfremstilling 
De i 2016 vedtagne ændringer i beredskabsloven betyder, at der blandt 
andet er tilføjet en udtrykkelig hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan 
bestemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af udgifter ved til-
slutning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte 
alarmoverførsel til brandvæsenet samt for udrykning til blinde alarmer i 
forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere bemyndiges kommunalbesty-
relsen til at fastsætte gebyrernes størrelse. 
 
For § 60 selskaber er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommis-
sion (bestyrelsen). 
 
Beregningen af gebyrerne for 2017 for Hovedstadens Beredskab blev god-
kendt på bestyrelsesmødet i oktober 2016. Gebyrerne blev udarbejdet i 
samarbejde med PwC, der udformede et gebyrnotat med forslag til en 
beregningsmetode, der tog udgangspunkt i Hovedstadens Beredskabs 
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faktiske udgifter, og tilføjede en stigning på 500 kr. pr. udrykning, til en 
målrettet indsats i form af kampagner mv. for at få nedbragt antallet af 
blinde alarmer hos anlægsejerne.  
 
Der er foretaget en benchmark af Hovedstadens Beredskabs prisgrundlag 
og beregningsmetode vedrørende ABA-gebyrerne med fire andre bered-
skaber på baggrund af bestyrelsen beslutning om, at der skulle foretages 
en evaluering af principperne for beregningen af taksterne på ABA-områ-
det i oktober 2016.  
 
Af benchmarken kan det konkluderes, at der er en mindre variation på, 
hvad de forskellige beredskaber tager for de forskellige dele af ABA-om-
rådet. Hovedstadens Beredskab er dyrere end de andre i forhold til opret-
telsesgebyret, til gengæld er afgiften for blinde alarmer mindre end stør-
stedelen af de andre. Abonnementsprisen er middel i forhold til de andre 
beredskabers gebyrer. Prissammenligningen fremgår af bilag 1. 
 
Benchmarken viser endvidere, at der i beregningen af gebyrernes stør-
relse for 2017 blev anvendt forskellige metoder på tværs af beredska-
berne og på tværs af de tre gebyrer. Nogle af de øvrige beredskabers ge-
byrer er som Hovedstadens Beredskabs beregnet på baggrund af faktiske 
udgifter, andre tager afsæt i priserne før sammenlægningen med en tilfø-
jet stigning. 
 
Oplysninger fra de andre beredskaber viser også, at de, i dannelsen af ge-
byrerne for 2018, forventes at fremskrive deres takster for 2017 med pris- 
og lønfremskrivningen. Et enkelt beredskab har endvidere planlagt gen-
beregninger af deres takster hvert femte år.  
 
På baggrund af dette anbefales, at Hovedstadens Beredskab ligeledes 
fremskriver ABA-taksterne for 2018 med pris- og lønfremskrivningen. 
 
Af tabel 1 fremgår gebyrernes størrelse for 2017 samt forslag til gebyrer 
for 2018. Forslag til prisniveauet for 2018 er, jf. tabel 1, fastsat ved pris-
og lønfremskrivningen af gebyrerne for 2017. 
 
Tabel 1. Takster inden for Hovedstadens Beredskabs område for 2017 
samt forslag til 2018-takster, PL-fremskrivning, ekskl. moms. (beløb i kr.) 

 Gebyrer for 2017 Forslag til gebyrer for 
2018 

Oprettelse 6.126 6.285 

Abonnement 6.262 6.421 

Blind Alarm 5.815 5.966 

 



  

Side 19 af 30 

Pris- og løn-fremskrivningen af gebyrerne for ABA-området vil ikke give 
anledning til ændringer i det vedtagne budget for 2018. 
 
For at sikre at Hovedstadens Beredskabs gebyrer på ABA-området både 
stemmer overens med de til området allokerede udgifter og ikke ligger for 
langt fra de andre beredskabers takster, anbefales, at der hvert 5. år eller 
ved markante ændringer i serviceniveauet laves en genberegning af ud-
gifterne på ABA-området.  
 
Derudover forventer Hovedstadens Beredskab hvert år at lave en bench-
mark af gebyrerne på ABA-området for at sikre, at beredskabernes takst-
niveau ikke ligger for langt fra hinanden. Der holdes løbende kontakt med 
de øvrige beredskaber, således at det kan indgå i overvejelserne om fast-
sættelse af gebyrerne i det tilfælde, at de andre beredskaber ændrer de-
res procedurer for udregningen af deres takster på ABA-området. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 

1. Indstillingen godkendt. 
2. Til efterretning. 
3. Indstillingen godkendt. 

 
Bilag  

 BM04/2017 – pkt. 7 - bilag 1 - LUKKET – Benchmark priser 
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8. LUKKET – Principper og konsekvenser for af-
regning 
 
 
…. 
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9. LUKKET – Godkendelse af træk på leasing-
rammen  
 
 
…. 
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10. Orientering om forventet regnskab 2017 
 
 
 
Bestyrelsen forelægges forventet regnskab for 2017 til orientering. 
  
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Første halvår 2017 har været karakteriseret ved opstart af en række nye 
projekter samt fortsættelse af realisering af de besluttede effektiviserin-
ger, samtidig med fokus på sikker drift og levering af det serviceniveau, 
som er aftalt med ejerkommunerne. Endvidere pågår implementering af 
de nye tiltag inden for bl.a. terror, massetilskadekomst og klimaberedska-
bet, jf. bestyrelsens beslutning i april 2017.  
 
En anden væsentlig forudsætning, som det forventede regnskab tager ud-
gangspunkt i, er gennemførelse af besparelsen på 22,4 mio. kr., som det 
vedtagne budget er reduceret med i 2017 i forhold til budgettet for 2016. 
Derfor har der været udvist forsigtighed i første halvår blandt andet af-
ventende resultatet af regnskab 2016, af overførelsessagen 2016-2017, 
samt af vedtagelsen af budget 2018.  
 
Af tabel 1 fremgår resultat af regnskab 2016, realiseret forbrug 1. halvår 
2017 og forventet regnskab for Hovedstadens Beredskab 2017. 
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Tabel 1: Specifikation af regnskab 2016, forbrug 1. halvår 2017 og forventet regnskab 
2017 

Udgiftsbaseret regnskab 
Regnskab 
2016 

Vedtaget 
budget 2017 

Forbrug 1. 
halvår 2017 

Forventet 
regnskab 
2017 

Afvigelse ml. 
budget og 
forv. regn-
skab 2017  

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

Driftsbidrag ejerkommuner -356 -341 -256 -341 0 

Indtægtsdækket virksomhed -206 -207 -114 -209 -2 

Indtægter i alt  -562 -548 -370 -550 -2 

Løn 378 385 195 385 0 

Bidrag til tjenestemandspensioner 23 23 10 21 -2 

Husleje  26 37 20 40 3 

Drift 98 103 48 114 11 

Udgifter i alt 525 548 273 560 12 

ÅRETS RESULTAT  -37 0 -97 10 10 

 

Årets forventede resultatet afspejler fremdrift i forhold til eksekveringen 
af den på bestyrelsesmødet i april 2017 godkendte plan for anvendelse af 
mindreforbruget i 2016.  
 
 Planen omfatter bl.a. implementeringsaktiviteter og –investeringer samt 
udvikling af og investeringer i organisationen, herunder i it, køretøjer og 
materiel. Der forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen 10 mio. 
kr. ± 5 mio. kr. Intervallet er udtryk for, at der er fuldt fokus på at gennem-
føre så mange af de planlagte investeringer og aktiviteter som muligt i 
2017, og jo mere det lykkes at gennemføre, jo tættere vil resultatet 
nærme sig de 15 mio. kr. 
 
Forventet regnskab for ambulancetjenesten for 2017 
Det forventede resultat for ambulanceregnskabet for 2017 ligger på om-
trent samme niveau som i 2016. Udfordringerne fra 2016 fortsætter ind i 
2017. Der er igangsat initiativer på områderne. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Til orientering. 
Bestyrelsen orienteres om og følger udviklingen i regnskabet gennem 
halvårsregnskabet.  
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11. Godkendelse af forslag til mødeplan 2018 
 
 
Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2018 til godkendelse. Be-
styrelsen vil på sit konstituerende møde den 17. januar 2018 foretage den 
endelige godkendelse af mødeplan 2018.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

 at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan for bestyrelsen og 
arbejdsudvalget for 2018 

 
Sagsfremstilling 
Det følger af § 4 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen som ud-
gangspunkt afholder 4 årlige møder - dog minimum 2. Det følger ligeledes, 
at mødeplanen for et givent år vedtages på årets første møde og at den 
tillige skal omfatte første møde det følgende år.  
 
Af hensyn til den praktiske planlægning af bestyrelsens og arbejdsudval-
gets møder for 2018 forelægges allerede nu forslag til en mødeplan for 
2018 til godkendelse.  Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødeda-
toerne for AU_dec2017 og BM_jan2018 blev godkendt på bestyrelsens 
møde i oktober 2016. 
 
Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 
08.30 – 10.30, imens arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage 
kl. 09.00 – 11.00.  
 
Frem mod det konstituerende møde den 17. januar 2018 kan der fore-
komme eventuelle justeringer. Mødeplanen godkendes endeligt på det 
konstituerende bestyrelsesmøde, hvorefter de endelige mødeindkaldel-
ser sendes. 
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Møde Dato Bemærkninger 

AU_dec2017 6. december 
2017 

Forberedelse af BM_jan2018 

BM_jan2018 17. januar 2018 Konstituerende + ordinært 
møde 

 Valg af formand og 
næstformænd 

 Godkendelse af forret-
ningsorden 

 Valg af repræsentanter 
til AU 

 Mødeplan 2018 (endelig 
godkendelse) 

AU_marts2018 21. marts 2018 Forberedelse af BM_april2018 
BM_april2018 25. april 2018  Godkendelse af regn-

skab 2017 

 Førstebehandling af 
budget 2019 

AU_maj2018 23. maj 2018 Forberedelse af BM_juni2018 
BM_jun2018 27. juni 2018  Anden behandling af 

budget 2019 inkl. hø-
ringssvar HovedMED 

AU_okt2018 10. oktober 2018 Forberedelse af BM_nov2018 
BM_nov2018 14. november 

2018 
 

AU_marts2019 6. marts 2019 Forberedelse af BM_april2019 
BM_april2019 3. april 2019  Godkendelse af regn-

skab 2017 

 Førstebehandling af 
budget 2019 

 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at mødet i juni, om muligt, 
søges afholdt primo/medio juni.  
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12. Meddelelser fra bestyrelsesformand og be-
redskabsdirektør 
 
 
 
Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen 
om aktuelle emner.  
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Bestyrelsesformanden orienterede om: 

 Deltagelse i de politiske debatter på Danske Beredskabers års-
møde. 

 
I forlængelse heraf blev det kommende forsvarsforlig drøftet.  
 
Beredskabsdirektøren orienterede om: 

 Beredskabsstyrelsens rammeaftale vil blive anvendt ifm. indkøb 
af lastvognschassiser 

 Ændringer i direktionen 

 Status på arbejdsmiljø 
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13. Kommende møde  
 
 
Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det konsti-
tuerende bestyrelsesmøde den 17. januar 2018.  
 
Indstilling 
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17. januar 2018 kl. 08.30 – 
10.30 i Gearhallen.  
 
Følgende dagsordenspunkter forventes således på nuværende tidspunkt 
sat på dagsordenen: 
 

 Godkendelse af dagsorden  

 Valg af formand og næstformænd  

 Godkendelse af forslag til forretningsorden  

 Valg af arbejdsudvalg  

 Introduktion til Hovedstadens Beredskab 

 Status samarbejdsaftaler med operative bindinger 

 Orientering om evaluering af stormflod 

 Godkendelse af sårbarhedsanalyse 

 Godkendelse af musefælde II 

 Orientering om status på implementering af entreprisestrategien 

 Orientering om status på arbejdsmiljø 

 Meddelelser fra beredskabsdirektøren 

 Godkendelse af forslag til mødeplan 2018 

 Kommende møde 

 Kommunikation fra bestyrelsen 

 Eventuelt 
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Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Til orientering. 
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14. Kommunikation fra bestyrelsen 
 
 
 
Bestyrelsen har mulighed for at drøfte kommunikation fra mødet, på bag-
grund af mødets beslutninger og drøftelser samt oplæg til kommunikati-
onsindsats fra Hovedstadens Beredskab.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

 at bestyrelsen tager til orientering, at der ikke foretages en eks-
tern kommunikationsindsats på baggrund af mødets beslutninger 
 

Sagsfremstilling 
Hovedstadens Beredskab vurderer, at de behandlede sager ikke har inte-
resse for den brede offentlighed, hvorfor det anbefales, at der ikke fore-
tages en ekstern kommunikationsindsats fra mødet. 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Der ønskes kommunikeret omkring temadrøftelsen med Region Hoved-

staden.  
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15. Eventuelt 
 
 
 
Der var ingen punkter til eventuelt.  
 
Mødet sluttede kl. 10.27. 
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