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Med henblik på at give bestyrelsens nye medlemmer et godt udgangspunkt for at

varetage hvervet som bestyrelsesmedlem gives medlemmerne en kort introduktion til

Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab I/S blev dannet som et § 60-fællesskab pr. 1. januar 2016 med

henblik på at varetage beredskabsopgaverne for de 8 ejerkommuner - Albertslund,

Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre.

Udover de kommunale beredskabsmæssige opgaver, der jf. vedtægternes § 5 stk. 1 og

2 er overdraget til interessentskabet, varetager interessentskabet ambulancedrift efter

aftale med Region Hovedstaden samt drift af Alarm og Vagtcentralen for Storkøbenhavn

efter aftale med Rigspolitiet tillige med en række andre sideordnede aktiviteter

for blandt andet ejerkommunere. Vedtægterne (ekskl. bilag) er vedlagt som bilag

1. Derudover godkendte bestyrelsen med afsæt i vedtægternes § 5 stk. 2 at

kompetenceoverdrage myndighedsopgaverne efter  fyrværkerilovgivningen og

beskyttelsesrumslovgivningen til Hovedstadens Beredskab  hhv. den 17. august og den

12. oktober 2016.

Den service, Hovedstadens Beredskab skal levere overfor ejerkommunerne, er på det

beredskabsmæssige område primært defineret i den gældende Risikobaserede

Dimensionering (RBD 2017+), der løber fra 2017 og frem til udgangen af

2021. Implementeringen af planen blev påbegyndt primo 2017 og langt størstedelen af

RBD 2017+ vil være implementereret inden udgangen af 2018. På bestyrelsesmødet

den 4. oktober 2017 blev der givet en orientering om status på

implementeringsarbejdet. Referater fra bestyrelsens møder kan ses på www.hbr.dk. 

På myndighedsområdet er serviceniveauet defineret i en række Service Level

Agreements (SLA). Disse blev sidst behandlet på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 og

efterfølgende sendt til orientering i ejerkommunerne sammen med interessentskabets

årsberetning for 2016. 

Derudover har ejerkommunerne i forbindelse med etableringen af § 60-fællesskabet

udarbejdet en ejerstrategi, der beskriver kommunernes fælles krav og forventninger til



interessentskabet både på kort og længere sigt. Ejerstrategien, der er vedlagt som bilag

2, indeholder konkrete målsætninger på følgende områder:

• Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

• Økonomisk effektivitet

• Serviceniveau og samarbejde med kommunerne

• Forebyggelse og frivillige

• Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Det er bestyrelsen og interessentskabets daglige ledelse, der i samarbejde skal

fastlægge konkrete strategier med henblik på implementeringen af strategiens

målsætninger. Årsberetningen for 2016 giver blandt andet en status på dette arbejde.

Det følger blandt andet af ejerstrategien, at der skal udarbejdes en entreprisestrategi.

Denne blev godkendt af bestyrelsen den 8. juni 2016. På nærværende møde gives

bestyrelsen under dagsordenens punkt 10 en orientering om status på

implementeringen af strategien.

Hovedstadens Beredskab er i dialog med ejerkommunerne på flere forskellige niveauer

omkring selskabets opgavevaretagelse. Af vedlagte bilag 3 fremgår en oversigt over de

mere formelle etablerede tværgående samarbejdsfora med repræsentanter fra

ejerkommunerne og Hovedstadens Beredskab.

Vedtægter, Ejerstrategi, RBD 2017+, Årsberetning m.v. er sammen med øvrige relevante

dokumenter gjort tilgængelige for bestyrelsens medlemmer via politikerportalen

Prepare (tidl. First Agenda), hvorfra bestyrelsens medlemmer også tilgår dagsordener

og referater. Mange af dokumenterne er ligeledes tilgængelige på www.hbr.dk.

I umiddelbar forlængelse af behandlingen af den ordinære dagsorden, forventeligt

mellem kl. 10.00 - 10.30,  vil bestyrelsens medlemmer blive introduceret til setup'et for

den kommunale krisestyring i Hovedstadens Beredskab og de tilhørende

krisestyringsfaciliteter. De væsentligste dokumenter er vedlagt som bilag 4 og 5.

Forud for bestyrelsens møde i april 2018 vil Hovedstadens Beredskab invitere

bestyrelsens medlemmer til et arrangement, hvor der gives en nærmere introduktion til

Hovedstadens Beredskab, herunder den mere operative del af selskabets

virke. Invitationen vil tage afsæt i to konkrete datoforslag, der vil blive fastlagt med

inddragelse af blandt andet borgmestersekretariaterne.

Beslutning i bestyrelsen den 17. januar 2018

Til orientering med den bemærkning, at der på et kommende møde ønskes en

temadrøftelse omkring brugen af frivillige og samspillet med beredskabet v. Hans

Christian Christensen og Thomas Brücker. Derudover blev snitfladerne mellem det

kommunale og statslige beredskab drøftet. 

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Kim Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Vedtægter for Hovedstadens Beredskab - godkendt af ejerkommunerne

efterår 2015



• Bilag 2 - Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab - godkendt af ejerkommunerne

efterår 2015

• Bilag 3 - Tværgående samarbejdsfora mellem ejerkommunerne og HBR

• Bilag 4 - Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab - godkendt af bestyrelsen

13. januar 2016 og efterfølgende i ejerkommunerne

• Bilag 5 - Fælles plan for fortsat drift - godkendt af bestyrelsen 17. august 2016 og

efterfølgende behandlet i ejerkommunerne


