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1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Temadrøftelse - Frivillige og samspillet med beredskabet

3. LUKKET  - Status på samarbejdsaftaler med operative bindinger samt forslag til

videre handling

4. Orientering om lovforslag om ændring af byggeloven

5. Godkendelse af delegation af beføjelser og pligter på det brandtekniske

område

6. Godkendelse af Beredskabspolitik 2018

7. LUKKET  - Opfølgning supplerende analyse I RBD 2017+

8. LUKKET - Orientering om it-sikkerhed

9. Orientering om opførelse af hangar til opbevaring af materiel

10. Godkendelse af repo-forretninger

11. LUKKET  - Godkendelse af Musefælde II

12. Godkendelse af budget 2019 og overslagsår, 1. behandling

13. Godkendelse af regnskab 2017

14. Godkendelse af Årsberetning 2017

15. Status på arbejdsmiljø

16. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

17. Kommunikation fra bestyrelsen

18. Kommende møde

19. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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2.  Temadrøftelse - Frivillige og samspillet med
beredskabet

Sagsnr.: 2018-0001576

Som opfølgning på drøftelserne på bestyrelsesmødet den 17. januar 2018 under pkt. 5

afholdes temadrøftelse om brugen af frivillige og samspillet med beredskabet ved

bestyrelsens to observatører Hans Christian Christensen og Thomas Brücker.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Som optakt til drøftelserne giver observatør for de frivillige Hans Christian Christensen

og observatør for de fastansatte medarbejdere Thomas Brücker deres perspektiver på

de frivilliges og på beredskabets opgaver samt på samspillet mellem de frivillige og

beredskabet.

I forbindelse med bestyrelsesmødet vil det være muligt at se frivilligenhedens materiel

m.v.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Drøftet. Der var stor påskønnelse af indsatsen og af synergieffekten mellem de frivillige

og de fastansatte medarbejdere. 

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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3.  LUKKET - Status på samarbejdsaftaler med operative
bindinger samt forslag til videre handling

Sagsnr.: 2018-0001306
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4.  Orientering om lovforslag om ændring af byggeloven
Sagsnr.: 2018-0001369

Bestyrelsen orienteres om lovforslag om ændring af byggeloven samt om Hovedstadens

Beredskabs forslag til opfølgning.

Indstilling

1. at bestyrelsen tager orienteringen om lovforslag om ændring af byggeloven til

efterretning.

2. at bestyrelsen godkender Hovedstadens Beredskabs forslag til opfølgning i

sagen.

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af de kommunale redningsberedskaber i større enheder i form af §

60-fællesskaber har medført, at den vidtgående frihed for den enkelte kommune til selv

at fastlægge, hvilke typer af opgaver redningsberedskabet skal varetage, er ændret, idet

der kræves en udtrykkelig lovhjemmel for kommunerne til at henlægge

myndighedsopgaver til et § 60-fællesskab.

Hensigten med dannelsen af de større beredskabsenheder var at sikre en mere

ensrettet sagsbehandling, og en bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, jf.

aftale fra juni 2014 om kommunerens økonomi i 2015. Det har ikke samtidigt været

hensigten at lægge hindringer i vejen for en fornuftig organisering af de øvrige opgaver i

kommunen, hvor redningsberedskabets kompetencer har eller kunne være udnyttet.

Beredskaberne og KL har derfor i forbindelse med, at flere sagsområder er flyttet fra

beredskabslovgivningen til byggelovgivningen, gjort opmærksom på, at der er behov for

en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge visse afgørelseskompetencer

efter byggelovgivningen til de lokale redningsberedskaber.

Den 10. januar 2018 fremsendte Transport-, Bygnings- og Boligministeriet et udkast til

forslag til lov om ændring af byggeloven i høring. Lovforslaget er dog begrænset til

akutte situationer og kun ved risiko for personskade - typisk nedlæggelse af forbud i

forbindelse med brandsyn.

KL har derfor i sit høringssvar peget på, at hjemlen bør være mere omfattende og

dermed give større rum for kommunerne til at kunne organisere sig og tilrettelægge

deres opgaver på en hensigtsmæssig måde ud fra lokale forhold. KL har endvidere

tilkendegivet overfor ministeriet, at man gerne indgår i en dialog herom.
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Samarbejdsorganet blev på et møde den 27. februar 2018 orienteret om udkastet til lov

om ændring af byggeloven.

Den 28. februar fremsatte transports-, bygnings- og boligministeren lovforslag nr. 153

om ændring af byggeloven. Høringsnotat og høringssvar fra transport-, bygnings- og

boligministeren er vedlagt til orientering som bilag 1.

Med lovforslaget har man ikke udvidet muligheden for henlægge beføjelser og pligter til

§ 60-fællesskaber. Beredskaberne kan efter lovforslaget tillægges kompetencen til f.eks.

i forbindelse med brandsyn at nedlægge forbud eller meddele dispensation, når der

sker en overtrædelse af byggeloven i forbindelse med brugen af bygningen, og når der

er en konkret risiko for personskade. Det betyder, at lovforslaget fortsat er begrænset

til driftsmæssige forhold. Lovforslaget blev 1. behandlet i Folketinget den 20. marts

2018.

Lovforslaget indeholder snarere en stramning i forhold til høringsudkastet, idet

beføjelser og pligter alene kan henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på

henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv vil kunne træffe afgørelse om de

ulovlige forhold indenfor et rimeligt tidsrum.

Efter forslagets ordlyd træder loven i kraft den 1. juli 2018.

Idet lovforslaget vurderes at have konsekvenser for samarbejdet mellem Hovedstadens

Beredskab og ejerkommunerne, vil Hovedstadens Beredskab følge

folketingsbehandlingen og efterfølgende orientere bestyrelsen om, hvilke

konsekvenser lovændringen vurderes at have og i den forbindelse fremsætte

anbefalinger til tilrettelæggelsen af det fremtidige samarbejde på byggelovsområdet.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Til efterretning. Bestyrelsen holdes orienteret.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Høringsnotat til byggeloven_marts 2018
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5.  Godkendelse af delegation af beføjelser og pligter på
det brandtekniske område

Sagsnr.: 2018-0001433

Bestyrelsen forelægges forslag om delegation af samtlige beføjelser og pligter på det

brandtekniske område til administrationen i Hovedstadens Beredskab under iagttagelse

af uddannelseskravene i personelbekendtgørelsen.

Indstilling

• at bestyrelsen godkender forslag om delegation af samtlige beføjelser og pligter

på det brandtekniske område til administrationen i Hovedstadens Beredskab

under iagttagelse af uddannelseskravene i personelbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingen på det brandtekniske område er ligesom brandsyn på en

række områder nogle af de beredskabsopgaver, der er overført til Hovedstadens

Beredskab af ejerkommunerne i forbindelse med etableringen af interessentskabet, jf.

vedtægternes pkt. 5,1. Det drejer sig om:

• Brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabslovgivningen af f.eks. brand-

og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder[1]  samt oplag

af brand- og eksplosionsfarlige stoffer. 

• I en overgangsperiode[2]  tillige sagsbehandlingen af driftsmæssige forhold i

relation til bygninger, hvor mange mennesker samles, eller hvor personer er

samlet under særlige forhold, som forsamlingslokaler, skoler, plejehjem o. lign.

I lighed med den sag, bestyrelsen blev forelagt vedr. delegation på brandsynsområdet

den 17. januar 2018, er der også her tale om afgørelser, der kræver en særlig

brandteknisk ekspertise, hvorfor beredskabslovgivningen stiller uddannelseskrav til de

personer, der skal udføre opgaverne. Der er derfor behov for en formel delegation af

opgaven fra bestyrelsen til administrationen i Hovedstadens Beredskab. Delegationen

er lovlig efter de kommunalretlige regler og medfører ingen ændring af Service Level

Agreement.

En beslutning om delegation er gældende, indtil bestyrelsen måtte ønske at

tilbagekalde den.

På et møde den 27. februar 2018 blev Samarbejdsorganet orienteret om indholdet

i nærværende dagsordenspunkt og havde ingen bemærkninger hertil.
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[1]  Virksomheder med meget store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige

stoffer og miljøfarlige stoffer, der er underlagt risikobekendtgørelsen (Miljø- og

Fødevareministeriets BEK nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større

uheld med farlige stoffer), som f.eks. Prøvestenen.

[2]  Området er overflyttet til bygningsreglementet. Det vides endnu ikke, hvor lang 

overgangsperioden bliver.

 

 

 

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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6.  Godkendelse af Beredskabspolitik 2018
Sagsnr.: 2018-0000502

Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner fremlægges til fornyet

godkendelse, idet termin for udarbejdelse af sårbarhedsanalysen er ændret fra hvert år

til hvert 4. år. 

Indstilling

1. at bestyrelsen godkender forslag til revideret Beredskabspolitik og anbefaler

godkendelse heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

2. at bestyrelsen godkender forslag til indstillingsparadigme til

ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har udarbejdet Beredskabspolitik for ejerkommunerne.

Beredskabspolitikken sætter de overordnede rammer for hele det planlægnings-

og krisestyringsmæssige set-up i forhold til fortsat drift efter en hændelse.

Beredskabspolitikken blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. januar

2016 og efterfølgende af kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i

ejerkommunerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af Sårbarhedsrapport 2018 har kommunerne ytret

ønske om, at fremtidige rapporter ikke udarbejdes hvert år, dels fordi arbejdet er meget

omfattende, dels for at kunne prioritere ressourcerne til at arbejde med

implementeringen af handleplanerne. I stedet foreslås, at sårbarhedsrapporten

udarbejdes mindst en gang i hver valgperiode eller oftere, såfremt der er forhold, der

taler herfor - f.eks. i forlængelse af arbejdet med Plan for fortsat drift.

Forslaget har været drøftet på møde i Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS)

den 25. oktober 2017, hvor der var bred enighed om det.

Derudover er der foretaget en mindre redaktionel ændring, idet formuleringerne

vedrørende 'sårbarheds- og risikoanalyse' er ændret til kun at være 'sårbarhedsanalyse'.

Dette for at undgå interessekonflikt med kommunernes risikostyringsansvarlige.

Bestyrelsen forelægges derfor forslag til revideret Beredskabspolitik til godkendelse

inden den fremsendes til endelig godkendelse i ejerkommunerne. Der er til dette formål

udarbejdet vedhæftede paradigme, der ligeledes forelægges til godkendelse, jf. bilag 2.
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I tilslutning hertil bemærkes, at det fremtidige arbejde vil tage udgangspunkt i det

nationale risikobillede (udarbejdet af Beredskabsstyrelsen), men med fokus på, hvad

kommunerne selv identificerer af problemstillinger.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Beredskabspolitik 2018 for Hovedstadens Beredskab

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Beredskabspolitik
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7.  LUKKET - Opfølgning supplerende analyse I RBD
2017+

Sagsnr.: 2018-0001578
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8.  LUKKET - Orientering om it-sikkerhed
Sagsnr.: 2018-0001312
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9.  Orientering om opførelse af hangar til opbevaring af
materiel

Sagsnr.: 2018-0000686

Bestyrelsen orienteres om, at det blandt andet som led i implementeringen af RBD

2017+ samt bestyrelsens beslutning om at udvide kapaciteten på klimaområdet er

nødvendigt at opføre en let, isoleret hal til materiel på Station Tomsgården.

Finansieringen vil ske inden for egen ramme, hvorfor der således ikke vil skulle ske

deponering.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Blandt andet som konsekvens af implementeringen af RDB 2017+ samt bestyrelsens

beslutning på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 om at styrke kapaciteten på

klimaområdet  er der sket en udvidelse af det materiel, som Hovedstadens Beredskab

råder over. I den forbindelse er behovet for at kunne opbevare køretøjerne overdækket

med henblik på at minimere udgifterne til drift og vedligehold grundet vejrlig og

hærværk blevet afdækket.

Hovedstadens Beredskab opfører derfor en let, isoleret hal på Station Tomsgården.

Finansieringen af byggeomkostningerne, der anslås at beløbe sig til 3,5 mio. kr.,

håndteres indenfor egen ramme ved at udskyde eller omprioritere investeringer i andre

projekter, køretøjer eller materiel. Egenfinansieringen er valgt som løsning med henblik

på ikke at skulle stille deponering.

Til gennemførelsen af byggeriet har udlejer udarbejdet en fuldmagt, der nærmere

beskriver rammer og betingelser for byggeriet samt et notat, som bemærker, at

udgifterne til leje af Station Tomsgården ikke vil stige grundet byggeriet.

Det vil være Hovedstadens Beredskab, der kontraherer direkte med rådgiver /

entreprenør efter fuldmagt fra udlejer. Den samlede byggeperiode anslås til ca. 8-9

måneder fra indgået kontrakt. Materiellet forventes at kunne opbevares indendørs

inden den kommende vinter.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Til orientering. Der henvises til bemærkning under pkt. 8.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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10.  Godkendelse af repo-forretninger
Sagsnr.: 2018-0000073

Det følger af pkt. 6.3 i den finansielle styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, at

kommunalbestyrelsernes godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at

lave repo-forretninger følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen forelægges derfor forslag om at godkende, at Hovedstadens Beredskab

foretager repo-forretninger og at anbefale godkendelsen heraf overfor

ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

1. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager

repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1.

halvår 2022 og anbefaler godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes

kommunalbestyrelser.

2. at bestyrelsen godkender forslag til indstillingsparadigme til

ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 11. januar 2017 en

opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder

muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger jf. bilag 2.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens

beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1,

forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Bestyrelsen og ejerkommunerne godkendte i foråret 2017 brugen af repo-forretninger

fra foråret 2017 til og med udgangen af 1. halvår 2018.

Hovedstadens Beredskab har derfor for perioden ultimo maj 2017 til ultimo december

2017 løbende anvendt repo-faciliteten med henblik på at optimere sin likviditetsstyring.

Resultatet af likviditetsoptimering for perioden udgør et samlet afkast på ca. 375.000 kr.

Derudover har obligationsanskaffelsen kombineret med repo-forretningen sparet

Hovedstadens Beredskab for negativ rente svarende til ca. 300.000 kr. på

pengemarkedskontoen, der ville have medført krav om yderligere effektiviseringer. De

375.000 kr. indgår i de effektiviseringer, der skal understøtte udvidelsen af

serviceniveauet ift. klima, massetilskadekomst/terrorsikring m.v. 
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Med henblik på at følge den kommunale valgperiode indstilles det for nærværende, at

Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1.

halvår af 2022. Forinden skal bestyrelsen og ejerkommunerne påny forelægges sagen jf.

indstillingsparadigme bilag 1. Indstillingen begrundes primært i, at der fortsat er

forventning om uændrede finansielle forhold med negativ rente i Danmark.

Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger blandt andet kan anvendes af

Københavns Kommune og er en mulighed i Frederiksberg og Albertslund kommuner. I

praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea

på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som

kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af repo-forretninger

maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere svarer

til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt. Paradigmet suppleres med beskrivelse af Nordeas

vurdering og godkendelse af Hovedstadens Beredskab i forhold til EU's MiDFID II

direktiv, der trådte i kraft den 3. januar 2018.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. repo-forretninger

• Bilag 2 - Notat om repo-modellen
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11.  LUKKET - Godkendelse af Musefælde II
Sagsnr.: 2017-0095650
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12.  Godkendelse af budget 2019 og overslagsår, 1.
behandling

Sagsnr.: 2018-0001354

Som led i budgetlægningsprocessen skal bestyrelsen godkende forslag til budget 2019

og overslagsår indeholdende de kommunale ejerbidragssatser. Forslaget vil herefter

blive sendt til høring i HovedMED således, at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i

bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2019 på bestyrelsesmødet den

20. juni 2018. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægternes §13, stk. 2. inden

udgangen af juni måned til ejerkommunerne til orientering.

Indstilling

1. at bestyrelsen godkender, at fremlagte forslag til budget 2019 og overslagsår

2020-2022 inklusiv forslag til effektiviseringsprofil, oversendes til HovedMED til

høring.

2. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2019 og overslagsår kan

blive yderligere justeret med henblik på endelig vedtagelse af budget 2019 den

20. juni 2018.

3. at bestyrelsen tager til efterretning, at justeringen af budgetfordelingsnøglen,

grundet justering af tjenestemandspensionsbidraget samt som følge af

Musefælde II m.v., vil blive indarbejdet i indstilingen i forbindelse med 2.

behandling af budget 2019, som forelægges bestyrelsen i juni 2018.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2019 samt overslagsår fremgår af tabel 1.

Bidraget til tjenestemandspensioner beregnes årligt som følge af løbende afgang af

tjenestemænd, hvilket betyder et faldende bidrag over tid. Da tjenestemandsbidraget

indgår i budgetfordelingsnøglen, vil et fald resultere i ændring af denne. En ændring

kræver jf.  vedtægternes § 6 stk. 5 godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i

ejerkommunerne.

Tilretning  af budgetfordelingsnøglen på baggrund af justering af

tjenestemandsbidraget, musefældeklausulen jf. punkt 11 på nærværende dagsorden

m.v., vil blive forelagt bestyrelsen i juni 2018 og vil efterfølgende forelægges for

kommunalbestyrelserne til godkendelse jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt fremsendes til

Statsforvaltningen til orientering jf. vedtægternes § 18 stk. 4. 

Konsekvenserne af ovenstående vil først blive indarbejdet i talmaterialet og fremlagt i

forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019 på bestyrelsens møde i juni 2018.
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Effekten af dette kan medføre, at størrelsen af ejerkommunernes driftsbidrag og

fordelingen  mellem løn og tjenestemandspensioner i budget 2019 ændrer sig.

Tabel 1: Budget 2019 samt overslagsår 2020-2022

Alle tal i mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Løn 408,8 419,0 432,6 446,0

Tjenestemands-

pensionsopsparing 17,0 15,6 14,5 14,1

Investeringspulje 11,9 12,1 12,4 12,6

Husleje inkl. forbrugsudgifter 37,3 38,1 38,9 39,7

Øvrige driftsudgifter 103,0 107,1 108,0 108,6

Udgifter i alt 577,9 591,9 606,3 621,0

   

Eksterne indtægter -220,1 -225,4 -230,8 -236,3

Betalinger fra ejerkommuner -357,8 -366,6 -375,5 -384,7

Indtægter i alt -577,9 -591,9 -606,3 -621,0

Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter senest offentliggjorte

satser fra Kommunernes Landsforening (KL), marts 2018. Indtægterne er fremskrevet ud

fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

I grundlaget for budget 2019 er der indarbejdet 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 23,6 mio. kr. fordelt over perioden 2017–2020. I 2019 udgør beløbet ca. 10,7 mio.

kr. Heri indgår endvidere 2 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter relateret til

genanskaffelse af materiel mv. afledt af større hændelser fx ved oversvømmelser, brand

m.v. Værdien af effektiviseringerne giver således ejerkommunerne en forbedring af

serviceniveauet og ikke en nedsættelse af driftsbidraget. Udmøntningen af

effektiviseringerne er uddybet i vedlagte bilag 1.

Tabel 2: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020

Alle tal i mio. kr. 2018 2019 2020 Total

Effektiviseringer 11,8 10,7 7,2 29,6

Af tabel 3 fremgår en oversigt over investeringspuljen, som på nuværende tidspunkt har

en saldo på 11,9 mio. kr. i 2019. Den årlige leasingudgift udgør i 2019 ca. 4,6 mio. kr., og

som det fremgår af tabellen, er udgiften stigende i overslagsårene. Restbeløbet på ca.

7,2 mio. kr. anvendes til it- og materielinvesteringer, hvor 1. prioritet er de i RBD2017+

nævnte initiativer. Der vil løbende kunne foretages omprioriteringer inden for den

afsatte ramme, således at investeringerne tilpasses som konsekvens af den teknologiske

udvikling og de forretningsmæssige behov. Blandt andet vil der være brug for at

foretage omprioriteringer til finansiering af behovet for at styrke arbejdet med
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IT-sikkerhed, jf. pkt. 8 på dagsordenen, samt til opførelse af hal til opbevaring af

materiel jf. pkt. 9.

Tabel 3: Investeringspuljen

Alle tal i mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Investeringspulje 11,9 12,1 12,4 12,6

Allerede prioriterede aktiviteter

(leasing) 4,6 7,5 7,5 7,4

Investeringspuljen efter leasingudgift 7,2 4,7 4,9 5,2

Af tabel 4 ses ejerkommunernes driftsbidrag 2019-2022. Indtægterne er fremskrevet ud

fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de aktuelle fremskrivningssatser fra

KL, som er henholdsvis 2,08 % på drift og 2,60 % på løn.

Tabel 4: Oversigt over ejerkommunernes driftsbidrag efter korrektion i perioden

2019-2022

Alle tal i tkr. 2019 2020 2021 2022

Ejerkommuner

Albertslund       -6.491       -6.650       -6.812       -6.979

Brøndby       -7.114       -7.288       -7.466       -7.648

Dragør       -4.029       -4.128       -4.229       -4.332

Frederiksberg     -30.326     -31.067     -31.827     -32.605

Glostrup       -4.791       -4.908       -5.028       -5.151

Hvidovre     -10.706     -10.968     -11.236     -11.511

København -286.426 -293.427 -300.598 -307.945

Rødovre       -7.947       -8.142       -8.341       -8.545

Udgifter i alt -357.832 -366.577 -375.536 -384.714

 

Et opdateret budgetforslag for 2019 og overslagsår vil blive fremlagt for bestyrelsen på

bestyrelsesmødet den 20. juni 2018 efter at have været i høring i HovedMED. Herefter

fremsendes budget 2019 og overslagsår, jf. vedtægternes § 13 stk. 2, til

ejerkommunerne til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Til efterretning.

3. Til efterretning.
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Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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13.  Godkendelse af regnskab 2017
Sagsnr.: 2018-0000639

Bestyrelsen forelægges regnskab 2017 til godkendelse. Regnskab 2017 vil efterfølgende

blive sendt til orientering til ejerkommunerne og Statsforvaltningen, jf. vedtægternes

§13.3.

Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 4. april 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

1. at bestyrelsen godkender regnskab 2017, jf. bilag 1. I forlængelse

heraf underskrives regnskabet på mødet.

2. at bestyrelsen godkender revisionsberetningen, jf. bilag 2. I forlængelse heraf

underskrives revisionsberetningen på mødet.

3. at bestyrelsen tager regnskabet for 2017 for ambulanceområdet jf. bilag 3 og 4,

herunder afregning for 2017 med ejerkommunerne, til efterretning. 

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs regnskab for 2017 er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår det,

at 2017 i Hovedstadens Beredskab har været kendetegnet ved fortsat fokus på sikker

drift og levering af det politisk fastsatte serviceniveau. Hovedstadens Beredskab har

endvidere haft fokus på implementering af RBD 2017+ samt på igangsættelse af de af

bestyrelsen besluttede initiativer inden for klima- og terrorindsatser samt bekæmpelse

af industribrande.

I løbet af 2017 har der derudover været fokus på gennemførelse af de planlagte

implementerings- og investeringsaktiviteter med afsæt i bestyrelsens beslutning om

disponering af mindreforbruget i 2016 på bestyrelsesmødet den 26. april 2017.

Resultatet af årets mange aktiviteter og anskaffelser resulterede dermed i et samlet

merforbrug på 11,7 mio. kr. i 2017 jf. tabel 1.

Tabel 1: Hovedstadens Beredskabs driftsresultat
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Merforbruget i 2017 på 11,7 mio. kr. kan forklares primært ved følgende:

Merindtægter på ca. 4,5 mio. kr.

Merindtægterne skal primært forklares med en række mindre afvigelser på forskellige

forretningsområder samt øget omsætning på det tekniske område.

Merforbrug på ca. 16,2 mio. kr.

Merforbruget er primært udløst af en mindre forskydning på 3,6 mio. kr. på

lønområdet, bl.a. grundet øgede udgifter, øgede

efteruddannelsesaktiviteter, sygefravær mv. Endvidere har 2017 vist en reduktion i

bidrag til tjenestemandspensioner på ca. 2,2 mio. kr., hvilket er en konsekvens af

fratrædelser. Beløbet forventes at være faldende over tid af samme årsag. Endelig er

merforbruget på ca. 15 mio. kr. i driftsomkostninger en konsekvens af implementerings-

og investeringsstrategien for 2017-2019, jf. nedenstående tabel, hvoraf fremgår en

status på fremdriften med forbehold for, at der kan forekomme ændringer i

prioriteringen af den fremtidige fordeling mellem kategorierne.

Tabel 2: Status på implementerings- og investeringsstrategien for 2017-2019 

(disponering af mindreforbruget i 2016)
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Bestyrelsen forelægges Regnskab 2017 (bilag 1) og tilhørende revisionsberetning (bilag

2) til godkendelse og underskrift.

Ambulanceregnskabet 2017

Der er udarbejdet en selvstændig revisionserklæring for ambulanceområdet jf. bilag 4,

hvorfor der også er udarbejdet et omkostningsbaseret driftsregnskab for

ambulanceområdet, vedlagt som bilag 3. Derfor indgår dette som et bilag til

indstillingen vedrørende godkendelse af regnskab 2017 for Hovedstadens Beredskab og

forelægges bestyrelsen til orientering.

Af bilag 3  fremgår en udspecificering af årets resultat på ambulanceområdet. Endvidere

fremgår jf. vedtægternes § 6.7 Københavns Kommunes afregning til Hovedstadens

Beredskab. Beregningen er foretaget jf. principperne godkendt på bestyrelsesmødet i

oktober 2017.

Videre proces

Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs regnskab 2017 fremsendes

det til orientering til ejerkommunerne og Statsforvaltningen, jf. vedtægternes §13.3.

Under punkt 14 på nærværende dagsorden er der udarbejdet forslag til paradigme til

brug for orientering af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om Årsberetning

2017 samt Regnskab 2017.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Til efterretning.

Der henvises i øvrigt til drøftelserne og beslutningerne under pkt. 11.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Årsregnskab 2017

• Bilag 2 - Revisionsberetning 2017
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14.  Godkendelse af Årsberetning 2017
Sagsnr.: 2017-0098606

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem

målsætninger i strategien. Bestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs

Årsberetning 2017 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering

blandt ejerkommunerne.

Indstilling

1. at bestyrelsen godkender Årsberetning 2017 for Hovedstadens Beredskab.

2. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor Hovedstadens Beredskab 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 2017 følger derfor målsætningerne

i ejerstrategien og dokumenterer således den indsats, som Hovedstadens Beredskab har

leveret på de 5 områder i 2017. I en række af afsnittene er der udvalgte historier og

fakta, der beskriver, hvordan Hovedstadens Beredskab konkret har arbejdet med

målsætningerne.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2018 efterlevelsen af

gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2017. SLA'en beskriver det serviceniveau,

Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab,

kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er

indarbejdet i Årsberetningens afsnit vedr. 'Serviceniveau og samarbejde med

kommunerne'.

Årsregnskabet for  2017 er indarbejdet  i Årsberetning 2017 - der tages i den forbindelse

forbehold for godkendelsen af Regnskab 2017 under pkt. 13 på nærværende dagsorden.
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Bestyrelsen forelægges Årsberetning 2017 for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

Herefter fremsendes årsberetningen til ejerkommunerne 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 2017, der samtidig indeholder en orientering om Regnskab 2017.

For kommunikationsindsatser i relation til årsberetningen henvises i øvrigt til

dagsordenspunkt nr. 17 på nærværende dagsorden.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Årsberetning 2017

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. årsberetning 2017 og

regnskab 2017

Side 26



15.  Status på arbejdsmiljø
Sagsnr.: 2018-0001513

Arbejdsmiljøarbejdet er et høj prioriteret indsatsområde i Hovedstadens Beredskab og i

fællesskabets ejerstrategi. Beredskabsdirektøren vil på mødet give bestyrelsens

medlemmer en nærmere status på arbejdsmiljøarbejdet i Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om aktuelle sager på arbejdsmiljøområdet

herunder:

• Brandfolk og cancer

• Sundhedsmæssige påvirkninger

• Ergonomiske forhold

• Arbejdsskader

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Til orientering. Trivselsundersøgelse dagsordenssættes på næste møde.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen

Side 27



16.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Der blev orienteret om følgende:

• Bestyrelsens medlemmer har mulighed for at få en nærmere introduktion til

beredskabets operative virke den 6. eller 27. juni 2018 - begge dage kl. 09.30 -

11.30.

• Danske Beredskaber holder årsmøde den 29. - 30. august 2018 i Odense.

Formanden deltager i den politiske paneldebat om onsdagen. De øvrige

bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage på årsmødet.

• Afholdelsen af EMS-konference (Emergency Medical Services) den 16- 18. april

2018, hvor Hovedstadens Beredskab deltog i mesterskabskonkurrencen med en

flot fjerde plads ud af 12 deltagende hold.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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17.  Kommunikation fra bestyrelsen
Sagsnr.: 2018-0002134

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte kommunikation fra mødet på baggrund af

mødets beslutninger og drøftelser samt oplæg til kommunikationsindsats fra

Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

1. at bestyrelsen godkender, at der kommunikeres på hjemmeside og twitter

omkring årsberetning 2017 og regnskab 2017.

2. at bestyrelsen godkender, at der kommunikeres på hjemmeside samt udarbejdes

artikel på baggrund af temadrøftelsen om brugen af de frivillige og deres

samarbejde med beredskabet.

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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18.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet den 20.

juni 2018.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 20. juni 2018 kl. 08.30 – 10.30 på Station

Frederiksberg. 

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

• Orientering om forebyggelsesstrategi

• Orientering om status på implementering af insourcingkatalog

• Godkendelse af anbefaling til justering af samarbejdet på byggelovsområdet som

konsekvens af ny byggelov

• Godkendelse af forslag til justering af budgetfordelingsnøgle

• Godkendelse af budget 2019 – anden behandling

• Status arbejdsmiljø

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

• Kommunikation fra bestyrelsen

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Til orientering. Trivselsundersøgelsen dagsordenssættes på næste møde jf.

beslutningen under pkt. 15 på dagsordenen.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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19.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 25. april 2018

Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.35.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Mikkel Dencker, Steen Christiansen
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