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Ved sammenlægningen af Hovedstadens Beredskab blev det, som led i de aftalte

effektiviseringer i budget 2016 og 2017, besluttet at lukke Station Dæmningen. Alle

afdelinger skulle fraflytte stationen, herunder det tidligere Københavns Brandvæsens

museumssamling. Københavns Kommune bevilligede i budget 2018 tilskud til flytning af

museumssamlingen til ledige lokaler i Københavns Kommunes lejemål på Station

Vesterbro samt dækning af husleje i 2018. Da der ikke er overført midler til dækning af

huslejen i 2019 og frem, forelægges bestyrelsen forslag til løsning og finansiering til

godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab fra 2019 dækker bortfald

af huslejeindtægt på 400.000 kr. (2019-priser) via omprioriteringer.

2. at bestyrelsen tager til efterretning, at brandmuseet midlertidigt videreføres i

lokalerne på Station Vesterbro.

3. at bestyrelsen tager til efterretning, at indsatsen med det nye brandmuseum

evalueres efter to år i 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab den 1. januar 2016 blev alle

aktiver i kommunernes fire brandvæsener, herunder museumssamlingen fra

København, overdraget til det nye § 60 selskab. Frederiksberg Kommune valgte at

beholde samlingen fra Frederiksberg Brandvæsen. Samlingen fra Københavns

Brandvæsen fortsatte med at være udstillet i lokaler på Station Dæmningen i Valby

indtil udgangen af 2017, hvor Hovedstadens Beredskab som led i de aftalte

effektiviseringer på 28 mio. kr. i budget 2016 og 2017 skulle lukke og fraflytte denne. Da

den fortsatte drift af museet og samlingen var uafklaret, besluttede Københavns

Kommune med Budget 2018 at yde et tilskud til flytning af udstillingen til kommunens

lejemål på Station Vesterbro, Enghavevej 170 samt til dækning af huslejeudgiften for

brandmuseets lokaler i 2018.

Ved København Kommunes Budget 2019 blev en fremtidig finansiering af brandmuseet

ikke prioriteret. Det betyder, at Hovedstadens Beredskab ikke kan få dækket sin

huslejeudgift, idet det grundet museets etablering ikke er muligt at udleje lokalerne på

Station Vesterbro til andre formål. 



I løbet af 2018 er det nye brandmuseum blevet indrettet med en ny og moderne

udstilling. Museet åbnede for publikum til Kulturnatten og har siden åbningen har været

velbesøgt. Museet vil i høj grad blive forsøgt sammentænkt med Hovedstadens

Beredskabs forebyggelsesindsats i forhold til skabe robuste borgere og lære unge som

ældre at tage vare på egen sikkerhed. Museet er således indrettet med faciliteter til

såvel foredrag og afholdelse af borgerrettede kurser i elementær brandbekæmpelse og

førstehjælp som til gruppeundervisning af børnehaver og skoleklasser i særligt

læringsrum.

Der er ikke plads til opbevaring af samlingen på Hovedstadens Beredskabs øvrige

lokaliteter. Afhændes den ret omfattende samling vil der være betydelige omkostninger

forbundet med at flytte samlingen og genetablere lokalerne på Station Vesterbro til

deres tidligere indretning.

Hovedstadens Beredskab viderefører derfor brandmuseet i en to-årig periode, hvorefter

der på baggrund af en evaluering tages beslutning om fortsat videreførelse af museet.

Evalueringen vil have fokus på, om museet er et aktiv ift. forebyggelsesindsatsen og

kontakten til borgerne. Tillige afdækkes mulighederne for at udvide museet med

samlinger fra de øvrige tidligere beredskaber. 

Det er estimeret, at omkostningerne til brandmuseet beløber sig til kr. 400.000

(2019-priser) årligt i form af mistet huslejeindtægt af lokalerne i lejemålet på

Enghavevej 170, 1. og 2. sal.

Det foreslås, at finansieringen sker ved, at Hovedstadens Beredskab dækker de årlige

omkostninger via omprioriteringer, foreløbigt for to år indtil indsatsen evalueres i 2021.

Såfremt der ikke findes midler til videreførelse af brandmuseet, skal det afdækkes, hvad

omkostningerne vil være ved at flytte og afhænde den ret omfattende samling samt

genetablere lokalerne på Station Vesterbro til den tidligere indretning.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

1. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at mulighederne for ekstern

finansiering fx via fonde afsøges.

2. Til efterretning.

3. Til efterretning herunder, at der arbejdes videre med at inddrage samlinger m.v.

fra de øvrige tidligere beredskaber samt gøre Brandmuseet til et aktiv ift.

Hovedstadens Beredskabs kerneopgaver på det forebyggende område i relation

til alle ejerkommunerne.
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