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1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Introduktion til Rådgivning og Uddannelse

3. LUKKET - Godkendelse af forslag til fremtidigt samarbejde på visse områder

4. Godkendelse af forslag til justering af budgetfordelingsnøgle 2018 og 2019

5. Godkendelse af budget 2019 og overslagsår, 2. behandling

6. Orientering om trivselsundersøgelse

7. Orientering om status på arbejdsmiljø

8. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

9. Kommunikation fra bestyrelsen

10. Kommende møde

11. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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2.  Introduktion til Rådgivning og Uddannelse
Sagsnr.: 2018-0004111

I forbindelse med afholdelsen af bestyrelsesmødet på St. Frederiksberg gives

bestyrelsen en kort introduktion til Rådgivning og Uddannelse, der ved lukningen af St.

Dæmningen flyttede til St. Frederiksberg. Bestyrelsen vil i den forbindelse have

mulighed for at se Rådgivning og Uddannelses nye lokaler.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vil på mødet få en kort introduktion til Rådgivning og Uddannelse, der i

forbindelse med lukningen af St. Dæmningen flyttede til St. Frederiksberg. Bestyrelsen

vil i den forbindelse have mulighed for at se Rådgivning og Uddannelses nye lokaler.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Til orientering. For yderligere spørgsmål kan leder af Rådgivning og Uddannelse, Lise

Kamstrup, kontaktes på liskam@hbr.dk eller 2688 2934.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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3.  LUKKET - Godkendelse af forslag til fremtidigt
samarbejde på visse områder

Sagsnr.: 2018-0003620
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4.  Godkendelse af forslag til justering af
budgetfordelingsnøgle 2018 og 2019

Sagsnr.: 2018-0003252

Bestyrelsen skal godkende en justeret budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019 som

konsekvens af Musefælde II, efterlevelsen af § 6 stk. 7 i vedtægterne samt justering af

bidrag til tjenestemandspensioner. Godkendelse af budgetfordelingsnøglen er en årlig

tilbagevendende aktivitet grundet løbende justering af bidrag til

tjenestemandspensioner.

Sagen har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 23. maj 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Derudover er materialet blevet fremsendt til ejerkommunernes økonomiforvaltninger,

der endvidere er blevet tilbudt en teknisk gennemgang af beregningsmetoden, som

ligger til grund for budgetfordelingsnøglen. Dette tilbud har Hvidovre, København,

Frederiksberg og Dragør kommuner taget imod.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager til efterretning, at justeringen af budgetfordelingsnøglen er

en årlig tilbagevendende opgave grundet løbende justering af bidrag til

tjenestemandspensioner.

2. at bestyrelsen tager indarbejdelsen af de økonomiske konsekvenser af

Musefælde II godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 samt som følge af

korrektion af tjenestemandspensionsbidraget, til efterretning.

3. at bestyrelsen godkender afregning vedrørende under- og overskudsdækning for

ambulancekontrakten, jf. § 6.7 i vedtægterne, for Hovedstadens Beredskab med

kontraktudløb i 2022. 

4. at bestyrelsen godkender beregningen af budgetfordelingsnøglen for 2018 og

2019 samt de økonomiske afledte konsekvenser for ejerkommunernes bidrag og

anbefaler godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.   

5. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til behandling af

budgetfordelingsnøglen i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i

de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med

godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at
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regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling – også kaldet

musefældeklausulen. Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for

selskabets revision i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 at revurdere

regnskabets grundlag i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af

selskabet. På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der yderligere 

skulle foretages en regulering af de forhold, der på daværende tidspunkt var afklaret og

identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016.

Resultatet blev udarbejdelse af en ny budgetfordelingsnøgle, der var gældende for

budget 2016 og budget 2017, hvor Musefælde I blev indarbejdet i grundlaget for

budgetfordelingsnøglen. 

Regulering af budgetfordelingsnøglen blev i forlængelse af bestyrelsens godkendelse

også godkendt i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommuerne, jf. vedtægternes § 6

stk. 5. Ligeledes blev Statsforvaltningen, jf. vedtægternes § 18 stk. 4 orienteret.

Under behandlingen af Musefælde I blev det endvidere besluttet at udskyde

stillingtagen til brandhaner og beskyttelsesrum. Dermed skulle det kobles til regulering i

bidraget for tjenestemandspension. Det førte til opstart af musefælde II.

Musefælde II er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018, hvorfor

de økonomiske konsekvenser skal indarbejdes i grundlaget for beregningen af

budgetfordelingsnøglen for 2018 og dermed også for 2019. Budgetfordelingsnøglen for

2018 skal anvendes til korrektion af det vedtagne budget 2018 og

budgetfordelingsnøglen for 2019 indarbejdes i grundlaget for budget 2019 jf. punkt 5 på

nærværende dagsorden.

Derudover skal budgetfordelingsnøglen justeres som konsekvens af vedtægternes § 6.7

hvoraf det fremgår, at Københavns Kommune skal under/overskudsdække resultatet af

ambulancekontrakten de første 2 år. Da ambulancekontrakten først trådte i kraft 1.

februar 2016, skal der foretages en selvstændig opgørelse af ambulanceregnskabet for

januar måned 2018. Dette er beskrevet og opgjort i bilag 1 samt tilhørende

revisionserklæring vedlagt som bilag 2.

Endelig skal budgetfordelingsnøglen justeres årligt som konsekvens af, at

mellemværende  mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og

Hovedstadens Beredskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der

pensioneres eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne. Metode og proces for

beregning af budgetfordelingsnøglen fremgår af bilag 3. 

Den samlede effekt af reguleringen af budgetfordelingsnøglen specificeret per år er

gengivet i tabel 1. Ligeledes er ejerandele også medtaget, således at der gives et samlet

overblik. Resultatet viser, at der er tale om marginale ændringer mellem årerne.

Tabel 1 - Oversigt over de anvendte budgetfordelingsnøgler i perioden 2016-2019
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Alle tal i pct.

Ejerfordeling

ved opstart

Baseline HBR

budget 2016

Baseline 1

korrektion

for

muse-fælde

2018

B-nøgle

2019

B-nøgle

Albertslund 1,80 1,79 1,81 1,78 1,79

Brøndby 1,97 1,95 1,98 1,96 1,96

Dragør 1,10 1,11 1,12 1,12 1,12

Frederiksberg 8,88 8,33 8,48 8,31 8,33

Glostrup 1,34 1,33 1,34 1,31 1,32

Hvidovre 3,00 2,97 2,99 2,94 2,95

København 79,70 80,32 80,06 80,40 80,33

Rødovre 2,21 2,19 2,22 2,18 2,19

Total 100 100 100 100 100

Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

 

Af bilag 4 fremgår oversigt over den økonomiske effekt af ændring af

budgetfordelingsnøglen i 2018.

Da metode og proces for den årlige udarbejdelse af budgetfordelingsnøglen først

godkendes på nærværende bestyrelsesmøde, har der ikke været foretaget

efterregulering af bidrag til tjenestemandspensioner for 2017 i forbindelse med

regnskabsafslutningen, som metoden ellers foreskriver. Derfor vil efterreguleringen af à

conto indbetalingen af bidraget til tjenestemandspensioner vedr. 2017 blive afregnet i

forbindelse med afregningen af efterreguleringen vedr. 2018, hvilket kun berører

Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.

Budgetfordelingsnøglen for 2018 indarbejdes i budget 2018 som en tillægsbevilling

(korrektion) til vedtaget budget 2018. Konkret vil det ske i forbindelse med

regnskabsafslutningen 2018, idet budgetfordelingsnøglen først skal godkendes i

samtlige ejerkommuner jf. vedtægternes § 6 stk. 5, hvilket først forventes tilendebragt i

efteråret 2018. 

Til dette formål er der udarbejdet vedlagte forslag til indstillingsparadigme jf. bilag 5 til

behandling af budgetfordelingsnøglen i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Ejerkommunerne vil således have mulighed for at godkende en regulering af

fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem i efteråret 2018. Der vil herefter ske en

orientering til Statsforvaltningen.

Hovedstadens Beredskab vil efter den endelige godkendelse i ejerkommuerne

fremsende henholdsvis faktura eller kreditnota vedr. 2018‐bidragene som følge af den

nye fordelingsnøgle. Budgetfordelingsnøglen for 2019 indgår i grundlaget for budget

2019, som behandles under punkt 5 på dette bestyrelsesmøde.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018
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1. Til efterretning.

2. Til efterretning.

3. Indstillingen godkendt.

4. Indstillingen godkendt.

5. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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5.  Godkendelse af budget 2019 og overslagsår, 2.
behandling

Sagsnr.: 2018-0001354

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 forslag til budget 2019

og overslagsår dels med forbehold for resultatet af høring i HovedMED, og dels med

forbehold for indarbejdelsen af justeret budgetfordelingsnøgle, jf. punkt 4

på nærværende dagsorden. Efter bestyrelsens behandling fremsendes budgettet jf.

vedtægternes §13, stk. 2. til ejerkommunerne til orientering inden udgangen af juni

måned.

Indstilling

1. at bestyrelsen tager HovedMEDs høringssvar vedrørende budget 2019 og

overslagsår 2020-2022 til efterretning.

2. at bestyrelsen godkender fremlagte forslag til budget 2019 og overslagsår

2020-2022, inklusiv forslag til effektiviseringsprofil.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 forslag til budget 2019

og overslagsår med forbehold for resultatet af den efterfølgende høring i HovedMED,

således at HovedMEDs eventuelle bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige

behandling af forslag til budget 2019.

I det indkomne høringssvar udtrykker medarbejder B-siden i HovedMED deres

bekymring omkring den ambitiøse effektiviseringsplan, der er lagt op til i budget 2019,

og besparelserne i driften, som kan have en negativ effekt på arbejdspresset. Derfor er

de i tvivl om hvorvidt, det er muligt at nedbringe sygefraværet som ønsket. Det

indstilles, at bestyrelsen tager høringssvaret til efterretning. HovedMEDs høringssvar er

vedlagt som bilag 2.

I forhold til førstebehandlingen af budget 2019 og overslagsår er budgettet

opdateret med KL’s seneste pris- og lønudviklingssatser, pr. maj 2018.

Der blev i forbindelse med bestyrelsens førstebehandling af forslag til budget 2019 og

overslagsår ligeledes taget forbehold for indarbejdelsen af forslag til justeret

budgetfordelingsnøgle. Forslag til justeret budgetfordelingsnøgle er til behandling

under pkt. 4 på nærværende dagsorden og vedrører korrektioner som konsekvens af

Musefælde II, der blev godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2018, justering af

tjenestemandspensioner samt synenergieffekten af samdrift af forretningsområderne.
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Med forbehold for godkendelsen heraf, er konsekvensen af den foreslåede justering af

budgetfordelingsnøglen indarbejdet i forslag til budget 2019 og overslagsår

efter førstebehandlingen af budgettet.  Effekten af den justerede budgetfordelingsnøgle

fremgår af tabel 1.

Det justerede forslag til budget 2019 samt overslagsår 2020-2022 fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Effekt på fordelingsnøgle af korrektion af Musefælde II og

tjenestemandspensioner samt synenergieffekten af samdrift af forretningsområderne

Alle tal i pct.

Baseline HBR

budget 2016

Baseline 1

korrektion for

musefælde

2018 B-nøgle 2019 B-nøgle

Albertslund 1,79 1,81 1,78 1,79

Brøndby 1,95 1,98 1,96 1,96

Dragør 1,11 1,12 1,12 1,12

Frederiksberg 8,33 8,48 8,31 8,33

Glostrup 1,33 1,34 1,31 1,32

Hvidovre 2,97 2,99 2,94 2,95

København 80,32 80,06 80,40 80,33

Rødovre 2,19 2,22 2,18 2,19

Total 100 100 100 100

Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

I forhold til 1. behandlingen af budget 2019 er der foretaget en reduktion på ca.

4,1 mio. kr. i ejerkommunernes driftsbidrag. Derudover har fordelingen mellem løn og

tjenestemandspensioner ændret sig. Forskellene kan primært henføres til ændring af

budgetfordelingsnøglen.

Tabel 2: Budget 2019 samt overslagsår 2020-2022

Alle tal i mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Løn 407,8 421,6 435,5 449,4

Tjenestemands-   pensionsopsparing 16,7 15,2 14,0 13,4

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

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

Øvrige driftsudgifter 103,5 106,7 107,4 108,0

Udgifter i alt 577,2 593,6 608,1 623,2

   

Eksterne indtægter -223,5 -230,0 -235,7 -241,6

Betalinger fra ejerkommuner -353,7 -363,7 -372,4 -381,6
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Indtægter i alt -577,2 -593,6 -608,1 -623,2

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

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

fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

I eksterne indtægter indgår nyt forretningsområde, udlejning af beskyttelsesrum, som

er planlagt til at blive overdraget af Københavns Kommune til Hovedstadens Beredskab

pr. 1. januar 2019.  

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 3: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020

Alle tal i mio. kr. 2018 2019 2020 Total

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

Af tabel 4 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. 5,1 mio. kr. og

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

6,8 mio. kr. anvendes til it- og materielinvesteringer, hvor 1. prioritet er de i den

risikobaserede dimensionering RBD2017+ nævnte initiativer. Der vil løbende kunne

foretages omprioriteringer indenfor den afsatte ramme, således at investeringerne

tilpasses som konsekvens af den teknologiske udvikling og forretningsmæssige

behov. Blandt andet vil der være brug for at foretage omprioriteringer til finansiering

af behovet for at styrke arbejdet med IT-sikkerhed samt til opførelse af hal til

opbevaring af materiel jf. behandlingen af punkter herom på bestyrelsens møde den 25.

april 2018.

Tabel 4: Oversigt over investeringspuljen 2019-2022

Alle tal i mio. kr. 2019 2020 2021 2022

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

Allerede prioriterede aktiviteter (leasing) 5,1 8,0 8,0 8,0

Investeringspuljen efter leasingudgift 6,8 4,1 4,3 4,6
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Af tabel 5 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 2,10% på løn.

Tabel 5: Oversigt over ejerkommunernes driftsbidrag efter korrektion i perioden

2019-2022

Alle tal i tkr. 2019 2020 2021 2022

Ejerkommuner

Albertslund         -6.334                  -6.508                -6.664                -6.829

Brøndby         -6.944                   -7.135                -7.306                -7.486

Dragør         -3.979                   -4.088                -4.186                -4.289

Frederiksberg       -29.456                 -30.288              -31.013              -31.779

Glostrup         -4.665                   -4.793                -4.908                -5.029

Hvidovre       -10.439                 -10.726              -10.983              -11.254

København    -284.158              -292.164           -299.166           -306.548

Rødovre         -7.749                   -7.962                -8.153                -8.354

Udgifter i alt    -353.725              -363.663           -372.379           -381.568

 

Efter bestyrelsens godkendelse af budgettet fremsendes det jf. vedtægternes §13, stk.

2. til ejerkommunerne til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

1. Til efterretning.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• Bilag 2 - Høringssvar fra HovedMED til budget 2019
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6.  Orientering om trivselsundersøgelse
Sagsnr.: 2017-0096701

Som opfølgning på beslutning på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 forelægges

bestyrelsen de overordnede resultater af gennemført trivselsundersøgelse i

Hovedstadens Beredskab til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab gennemførte i september 2017 den første

trivselsundersøgelse efter sammenlægningen, idet den øverste ledelse havde et ønske

om at se indad og tage temperaturen på organisationen efter små to år, hvor

fokus primært havde været på sammenlægningen.

Undersøgelsen blev gennemført af firmaet ”Great Place to Work”, og

besvarelsesprocenten var på 77%.

Great Place to Work har i præsentationen af resultater fokus på, hvor mange % af

medarbejderne, der har svaret positivt på et udsagn.

Med afsæt i nedenstående svarskala for Great Place to Work trivselsundersøgelsen,

angiver Great Place to Work resultaterne for hvert spørgsmål med, hvor mange procent

af medarbejderne, der har svaret 4 eller 5 og dermed er positive i forhold til udsagnet.

Svarskala

1 Næsten altid usandt

2 Ofte usandt

3 Nogle gange usandt/sandt

4 Ofte sandt

5 Næsten altid sandt

Filosofien bag at fremhæve % positive i forhold til et udsagn er, at såfremt en

arbejdsplads virkelig skal være et ”Great Place to Work”, så bør ideelt set størstedelen

af medarbejderne være enige i de udsagn, der spørges om. Et gennemsnit vil ikke give

denne information.

En ulempe ved metoden er dog, at % positive tallet ikke giver nogen indikation af,

hvordan den resterende andel af medarbejderne har valgt. Ofte vil der være mange, der
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giver scoren 3, hvilket måske i andre typer undersøgelser kan opfattes som en ok score,

mens det i Great Place to Work sammenhæng ikke er ok.

Idet der fra den øverste ledelses side var et ønske om at vide, hvordan ledelsen

fungerede på flere niveauer, fik Hovedstadens Beredskab Great Place to Work til at

opsætte trivselsundersøgelsen, således at medarbejderne besvarede de 19

ledelsesspørgsmål to gange. En gang i forhold til overordnet ledelse (bestående af 

direktion og chefgruppe, dvs. niveau 1, 2 og 3 ledere) og en gang i forhold til nærmeste

leder. Dette for at skabe tydelighed i forhold til svarafgivelsen og dermed også i forhold

til analysen og opfølgningen på resultaterne. De faglige organisationer bakkede op

herom.

På baggrund af svarene fra undersøgelsen har alle teams/roder modtaget egen rapport,

såfremt der er mindst fem medarbejdere i teamet/roden, der har svaret. Herudover er

der bl.a. overordnede rapporter for afdelinger og forretningsområder samt

demografi-rapporter. I alt er der ca. 90 rapporter, hvor medarbejderne i Hovedstadens

Beredskab har adgang til at se alle rapporter over team/rode niveau. Rapporterne på

team/rode niveau er af anonymitetshensyn ikke synlige for andre end teamet/roden.

Hovedstadens Beredskab har efter resultaterne fra undersøgelsen igangsat en række

initiativer både som direkte følge af resultaterne og af mere generel karakter for at gøre

trivslen endnu bedre. 

I vedlagte bilag præsenteres:

• Hovedresultater fra trivselsundersøgelsen

• Opsamling fra medarbejderkommentarerne i undersøgelsen

• Hvordan der er fulgt op på undersøgelsen

• Hvilke igangsatte aktiviteter der forventes positivt at ville påvirke trivslen

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Til orientering.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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7.  Orientering om status på arbejdsmiljø
Sagsnr.: 2018-0001513

Arbejdsmiljøarbejdet er et højprioriteret 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:

• Resultatet fra forskningsprojektet BIOBRAND

• Opdatering af arbejdsmiljøorganisation

• Den årlige arbejdsmiljørundering

• Ulykkesundersøgelsesgruppe

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Til efterretning.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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8.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Beredskabsdirektøren orienterede om:

• At der ikke har været anvendt brandvagter på sygehuse i Hovedstadens

Beredskabs dækningsområde - jf. artikler herom i andre dele af landet og

efterfølgende folketingsspørgsmål. I det omfang, Hovedstadens Beredskab 

konstaterer et behov, vil der tilsikres en ensartet praksis omkring placering af

senge på hospitalsgangene. Dette vil ske i dialog med hospitalerne.

• Etablering af first responder ordning primo juni 2018 i samarbejde med Tårnby

Brandvæsen, Beredskab Øst og Region Hovedstaden - hvor brandmænd i de tre

beredskaber bliver sendt til hjertestop i de tilfælde, hvor de vil være hurtigere

fremme end ambulancen - dette mhp. at yde livreddende førstehjælp indtil

ambulancen når frem.

• Status på implementering af Ungdomsbrandkorps i ejerkommunerne, hvor der

efter individuelle møder med ejerkommunerne, pt. er yderligere dialog med

Brøndby og Frederiksberg kommuner omkring opstart af afdelinger af

ungdomsbrandkorps.

• Tilsynsbesøg af Beredskabsstyrelsen primo maj - forløb rigtig fint og styrelsen

havde ingen bemærkninger til beredskabets arbejde.

• Orientering om den forventede betydning i form af krav til antal praktikpladser

som konsekvens af ny ordning vedr. praktikpladser og arbejdsgivernes

uddannelsesbidrag - genoptages på næste bestyrelsesmøde som selvstændigt

dagsordenspunkt.

• Bestyrelsesdag den 27. juni kl. 09.30 - 11.30. 10 bestyrelsesmedlemmer er

tilmeldt.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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9.  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

• at bestyrelsen godkender, at der ikke foretages ekstern kommunikation fra

mødet, da sagerne ikke skønnes at have den brede offentligheds interesse.

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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10.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende

bestyrelsesmøde den 14. november 2018.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 14. november 2018 kl. 08.30 – 10.30.

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

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

• Orientering om implementering af RBD 2017+ på forebyggelsesområdet

• Orientering om status på implementering af insourcingkatalog

• Godkendelse af forslag til justering af Service Level Agreement på

myndighedsområdet

• Godkendelse af forslag til justering af vedtægter

• Orientering om forventet regnskab 2018

• Godkendelse af 2019-gebyrer vedr. ABA-alarmer

• Godkendelse af forslag til mødeplan for 2019

• Orientering om status på arbejdsmiljø

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

• Kommunikation fra bestyrelsen

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der jf. pkt. 8 dagsordenssættes et

punkt vedr. håndteringen af praktikpladser til elever og lærlinge som konsekvens af ny

ordning på området. 

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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11.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 20. juni 2018

Afbrændingsforbuddet er fortsat gældende og forventes opretholdt hen over

Sankthans. Hovedstadens Beredskab giver besked, når forbuddet ophæves.

Mødet sluttede kl. 10.

Fraværende: Anne Tønnes, Cecilia Lonning-Skovgaard, Eik Dahl Bidstrup, Erik Nielsen,

Ninna Hedeager Olsen
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