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1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af revision af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og

Forebyggelsesområdet

3. Godkendelse af revision af vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S

4. LUKKET - Godkendelse af videre proces vedr. implementering af

entreprisestrategi

5. LUKKET - Elever i Hovedstadens Beredskab

6. Godkendelse af omprioritering til dækning af bortfald af huslejeindtægt fra

2019

7. Godkendelse af ABA-takster 2019

8. Orientering om forventet regnskab 2018

9. Orientering om forebyggelsesindsatsen    

10. Orientering om databeskyttelsespolitik

11. LUKKET - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om

persondatabeskyttelse

12. Godkendelse af mødeplan 2019

13. Status på arbejdsmiljø

14. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

15. Kommunikation fra bestyrelsen

16. Kommende møde

17. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling, Frank Jensen, Steen Christiansen
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2.  Godkendelse af revision af Service Level Agreement
(SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet

Sagsnr.: 2018-0007013

På baggrund af en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen forelægges

bestyrelsen forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og

Forebyggelsesområdet til godkendelse. Bestyrelsen forelægges endvidere et forslag til

paradigme til ejerkommunerne.

Forslaget har været forelagt Samarbejdsorganet den 4. september 2018, der godkendte

udkastet med enkelte justeringer. Justeringerne er indarbejdet i forslaget.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 10. oktober 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender forslag til revision af Service Level Agreement (SLA) på

Myndigheds- og Forebyggelsesområdet (version 2.0).

2. at bestyrelsen godkender forslag til paradigme og anbefaler godkendelsen af

forslaget overfor kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i

ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om en række ændringer i beredskabs- og  

byggelovgivningen, senest på bestyrelsesmødet den 20. juni 2018. De mange ændringer

medfører, som tidligere oplyst, ændringer i arbejdsfordelingen mellem Hovedstadens

Beredskab og ejerkommunen, og dermed også i Service Level Agreement (SLA) på

Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag (version 2.0) til ændring

af SLA, jf. bilag 1, hvoraf ændringerne fremgår i korrektur. Forslaget har været

behandlet på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018, der godkendte

oplægget med enkelte forslag til justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i forslaget,

jf. bilag 1. Bestyrelsen forelægges forslaget herom til godkendelse forud for

behandlingen heraf i ejerkommunerne. Det følger således af gældende SLA, at større

ændringer, herunder generel revision af SLA, forhandles i Samarbejdsorganet og

forelægges bestyrelsen og kommunalbestyrelserne til godkendelse.  
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Idet erfaringerne har vist, at det især på grund af sagernes kompleksitet ikke er muligt

at opfylde servicemålet for sagsbehandlingstider i forbindelse med den brandtekniske

byggesagsbehandling efter byggeloven, er det foreslået at ændre målet. Forslaget

ændrer ikke på, at der fortsat er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at det løbende

overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

Ud over ændringerne på beredskabs- og byggelovsområdet er der som noget nyt

udarbejdet en SLA på beskyttelsesrumsområdet, jf. bilag 1, idet myndighedsopgaverne

allerede er overført til Hovedstadens Beredskab, jf. vedtægternes bilag 6, og de øvrige

opgaver overføres den 1. januar 2019.

Der er ikke udarbejdet en SLA for brandhaneområdet, da der ikke er tale om

myndighedsopgaver. Opgaven med at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning,

fremgår af § 1, stk. 3 i bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

(bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005), og er et delelement i den risikobaserede

dimensionering (RBD).

På området vedrørende risikovirksomheder [1]  skal der for virksomheder med meget

store oplag af farlige stoffer, de såkaldte kolonne 3-virksomheder, bl.a. udarbejdes

eksterne beredskabsplaner om især operative forhold. Rådgivning og varetagelse af

opgaver på dette område fremgår nu alene af den SLA, der er udarbejdet for

brandteknisk rådgivning i forbindelse med beredskabsplaner, der er omfattet af

risikobekendtgørelsen[2].

SLA for lejlighedstilladelser, f.eks. koncerter og festivaller, og SLA for midlertidige

overnatninger, f.eks. ansøgninger om overnatninger i institutioner og haller, er udgået,

idet begge områder nu henhører under bygningsreglementet, og dermed skal

sagsbehandles af byggemyndigheden. Rådgivning til ejerkommunerne på disse områder

vil være omfattet af SLA for Brandteknisk Byggesagsbehandling, Byggeloven.

Endelig er der foretaget en række sproglige tilpasninger samt korrekturrettelser.

Til brug for ejerkommunernes behandling af sagen er udarbejdet vedlagte forslag til

indstillingsparadigme til ejerkommunerne, jf. bilag 2.

 

[1]  Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige

stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er

derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder.

[2]  Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

(bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016).

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling, Frank Jensen, Steen Christiansen
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Bilag

• Bilag 1 – Forslag til ændring af SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet

2018 (version 2.0)

• Bilag 2 - Forslag til Indstillingsparadigme til ejerkommunernes

kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentation
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3.  Godkendelse af revision af vedtægter for
Hovedstadens Beredskab I/S

Sagsnr.: 2018-0007511

Bestyrelsen forelægges forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab

I/S til godkendelse. Forslaget er udarbejdet som følge af beslutningen på

bestyrelsesmødet den 25. maj d.å. om overdragelse af kompetence på

byggelovsområdet. Endvidere er der indarbejdet forslag til administrative forenklinger

på baggrund af de opnåede erfaringer siden dannelsen af

interessentskabet.  Bestyrelsen forelægges endvidere et forslag til paradigme til

ejerkommunerne.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 10. oktober 2018.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender anbefalingen om at opretholde bestemmelsen i

vedtægternes pkt. 8.1 om pligt til at forelægge ejerkommunerne udkast til den

fælles plan for risikobaseret dimensionering til godkendelse. 

2. at bestyrelsen godkender forslag til revision af vedtægterne for Hovedstadens

Beredskab I/S, der evt. tilrettes i overensstemmelse med beslutningen under

indstillingspunkt 1.

3. at bestyrelsen godkender forslag til paradigme til ejerkommunerne, der evt.

tilrettes i overensstemmelse med beslutningen under indstillingspunkt 1. 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om en række ændringer i beredskabs- og

byggelovgivningen. På bestyrelsesmødet den 20. juni 2018 godkendte bestyrelsen et

forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

Forslaget, der foreløbig er godkendt af København, Hvidovre, Rødovre, Glostrup,

Brøndby og Albertslund kommuner, indeholder bl.a. et forslag om overførsel af

beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab fra ejerkommunerne med hjemmel

i byggeloven. En aftale om henlæggelse af myndighedskompetencen skal fremgå af

interessentskabets vedtægter og skal tillige godkendes af ejerkommunerne og

Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

På denne baggrund, og på baggrund af erfaringerne siden etableringen af

interessentskabet, har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til revision af

vedtægterne, jf. bilag 1, hvori de eksisterende vedtægter er sammenholdt med

forslaget til ændringer. Forslaget indeholder ændringer, der skal afbureaukratisere
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administrationen, og samtidig er der foretaget nogle opdateringer og redaktionelle

ændringer.

Inden bilag 1 gennemgås i hovedtræk, indstilles det, at bestyrelsen indledningsvis

drøfter, hvorvidt man ønsker at udnytte hjemlen i beredskabslovens § 14, stk. 2, der

muliggør, at ejerkommunerne kan beslutte at henlægge kompetencen til at godkende

planen for den risikobaserede dimensionering (RBD) til det samordnede beredskab. En

hjemmel, der blev indført med lov nr. 634 af 8. juni 2016, som trådte i kraft den 1. juli

2016. En henlæggelse af kompetencen vil give en administrativ forenkling.

Mulighed er imidlertid ikke medtaget i forslaget til vedtægtsændringer, idet den

nuværende bestemmelse i pkt. 8.1 anbefales opretholdt mhp. at understøtte

nærhedsprincippet og borgernes mulighed for større inddragelse i, hvordan

beredskabsopgaverne løses. 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender anbefalingen.

Såfremt bestyrelsen overfor kommunalbestyrelserne ønsker at foreslå, at kompetencen

til at godkende den risikobaserede dimensionering henlægges til interessentskabet,

vil vedtægtsforslaget blive ændret i overensstemmelse hermed, jf. bilag

1 og indstillingsparadigmet til ejerkommunerne blive tilpasset, jf. bilag 2.

Omkring de foreslåede vedtægtsændringer, jf. bilag 1, bemærkes,

at Interessentskabets ændrede opgaver, som er hjemlet i byggelovens § 16 c, stk. 6-7,

er indføjet i vedtægterne som et nyt pkt. 5.2.

Yderligere er der indføjet et nyt pkt. om indgåelse af aftaler om operative forhold. Det

er i pkt. 5.6 bestemt, at der inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering

kan indgås aftaler om henholdsvis udførelse af opgaver for andre eller med andre om at

udføre opgaver inden for eget eller andres redningsberedskab. Herved sikres det, at

serviceniveauet for Hovedstadens Beredskab ikke forringes.

I pkt. 6.2 er det endelige beløb indsat og ”udkast” er slettet.

Det er ikke muligt at ændre fordelingsnøglen for interessenterne uden, at de godkender

dette, men som nyt pkt. 6.6 er indføjet en bestemmelse om, at ændringer, der alene

skyldes den årlige afgang af tjenestemænd, er undtaget. Der er tale om rent objektive

forhold, som hverken Hovedstadens Beredskab eller interessenterne har indflydelse på,

hvorfor en bestemmelse herom forventes godkendt af tilsynet.

Pkt. 6.7, der bliver til pkt. 6.8, er opdateret som følge af beslutningen om at regulere

Københavns Kommunes og de øvrige ejerkommuners bidrag til Hovedstadens

Beredskab på baggrund af resultatopgørelsen for de to første år i kontraktens løbetid.

Pkt. 9.3 i vedtægterne, der giver mulighed for at ændre sammensætningen af

bestyrelsen, således at repræsentanterne for politiet udtræder, foreslås slettet, idet der

ikke foreligger nogen politisk drøftelse heraf i øjeblikket. Problematikken er indtil videre

løst ved, at politidirektørerne ikke længere har stemmeret i forbindelse med

økonomiske anliggender.
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Bestemmelsen om vederlag til bestyrelsen i pkt. 9.5, er ligeledes foreslået slettet, idet

der efter den gældende lovgivning [1]  kun kan være tale om diæter eller godtgørelse for

tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til

spørgsmål til administrationen.

Endvidere er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er ændret til

"Ankestyrelsen".

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne.

Til brug for ejerkommunernes behandling af sagen er udarbejdet et forslag til

indstillingsparadigme til ejerkommunerne, jf. bilag 2.

 

[1]  § 16 a, i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 1031 af 6. juli

2018).

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 -Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende

vedtægter

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme - vedtægtsændringer

Side 9



4.  LUKKET - Godkendelse af videre proces vedr.
implementering af entreprisestrategi

Sagsnr.: 2018-0005224
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5.  LUKKET - Elever i Hovedstadens Beredskab
Sagsnr.: 2018-0007070
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6.  Godkendelse af omprioritering til dækning af
bortfald af huslejeindtægt fra 2019

Sagsnr.: 2018-0009864

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. 
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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.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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7.  Godkendelse af ABA-takster 2019
Sagsnr.: 2018-0004961

Bestyrelsen forelægges forslag til 2019-gebyrer for tilslutning og overvågning af

brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med

sådanne anlæg til godkendelse.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 10. oktober 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender de opdaterede ABA-takster, der skal træde i kraft 1.

januar 2019.

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 tilslutning til og overvågning af

brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til brandvæsenet samt for

udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere bemyndiges

kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes størrelse.

For § 60 fællesskabers vedkommende er kompetencen tillagt den fælles

beredskabskommission, dvs. selskabets bestyrelse.

Gebyrerne er beregnet med afsæt i den af bestyrelsen godkendte beregningsmetode på

bestyrelsesmødet i oktober 2016. Beregningsmetoden tager udgangspunkt i

Hovedstadens Beredskabs faktiske udgifter tilføjet en stigning på 500 kr. pr. udrykning

til en målrettet indsats i form af kampagner m.v. for at få nedbragt antallet af blinde

alarmer hos anlægsejerne. Beregningsmetoden er udarbejdet i samarbejde med PwC.

Der er foretaget en benchmark af Hovedstadens Beredskabs prisgrundlag og

beregningsmetode vedrørende ABA-gebyrerne jf. bestyrelsens beslutning i oktober

2017 om, at der årligt skal foretages en benchmark af taksterne på ABA-området mhp.

at sikre, at beredskabernes takstniveau ikke ligger for langt fra hinanden.

Af benchmarken kan det konkluderes, at der er en mindre variation på, hvad de

forskellige beredskaber tager for de forskellige dele af ABA-området. Benchmark for

2018 ser således ud:
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ABA takster i udvalgte beredskaber (priser eks. moms) i 2018

 

Oprettelsesafgift Blind alarm Årsafgift

Beredskab Fyn (Odense) 4.384 6.138 6.941

Beredskab Øst 3.070 5.920 5.950

Østsjællands Beredskab 3.471 6.398 7.503

Østjyllands Beredskab 4.533 6.509 7.952

Hovedstadens Beredskab 6.285 5.966 6.421

På baggrund af benchmarken vurderes det, at Hovedstadens Beredskabs takster på ABA

området for 2018 er tilfredsstillende. Det anbefales derfor, at taksterne fremskrives

med pris- og lønreguleringen for 2019, der er 2,10 %

Det indstilles, at ABA-taksterne for 2019 for Hovedstadens Beredskab er:

Oprettelsesafgift: 6.417 kr.

Blind alarm: 6.091 kr.

Årsafgift: 6.556 kr.

Pris- og lønfremskrivning af gebyrerne for ABA-området vil ikke give anledning til

ændringer i budget 2019.

De nye takster for 2019 vil blive anført i Hovedstadens Beredskabs takstkatalog, der

ligger offentligt tilgængeligt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

På bestyrelsesmødet i oktober 2017 blev det besluttet, at der hvert 5. år, eller ved

markante ændringer i serviceniveauet, foretages en genberegning af udgifterne på

ABA-området. Dette er 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. Denne genberegning vil finde sted

senest i år 2021.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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8.  Orientering om forventet regnskab 2018
Sagsnr.: 2017-0097715

Bestyrelsen forelægges forventet regnskab for 2018 til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Af tabel 1 fremgår resultat af regnskab 2017, realiseret forbrug 1. halvår 2018 og

forventet regnskab for Hovedstadens Beredskab 2018.

Overordnet set afspejler årets forventede resultat, som er på ca. 8 mio. kr. ± 4 mio.

kr., primært fremdrift i forhold til eksekveringen af den på bestyrelsesmødet i april 2017

godkendte plan for anvendelse af mindreforbruget i 2016. Yderligere er merforbruget

grundet i en forøgelse på lønudgifterne, som skal ses i sammenhæng med afvigelsen på

bidraget til tjenestemandspensioner. Nettoafvigelsen på 5,6 mio. kr. kan forklares med

en stigning i antallet af ekstravagter.

Tabel 1: Specifikation af regnskab 2017, vedtaget budget 2018 og forventet regnskab

2018

Alle tal i mio. kr.

Regnskab

2017

Vedtaget

budget 2018

Forventet

regnskab 2018

Afvigelse ml.

budget og forv.

Regnskab 2018

Driftsbidrag ejerkommuner -341,3 -349,3 -349,2 0,1

Indtægtsdækket virksomhed -210,9 -215,3 -216,8 -1,5

Indtægter i alt -552,2 -564,6 -566,0 -1,4

Løn 388,9 395,4 405,4 10,0

Tjenestemandspension 20,7 22,3 17,9 -4,4

Husleje incl. forbrug 25,7 36,5 37,3 0,8

Drift 128,6 110,3 113,7 3,4

Udgifter i alt 563,9 564,6 574,4 9,8

Årets resultat 11,7 0,0 8,4 8,4
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Afvigelsesforklaringer

Indtægter

Afvigelsen på indtægtsdækket virksomhed på 1,5 mio. kr. er primært grundet i ekstra

ambulanceberedskab.

Løn og bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på bidraget til tjenestemandspensioner er af teknisk karakter, da der ikke er

foretaget konsekvensrettelse i budget 2018 efter vedtagelsen af

budgetfordelingsnøglen på bestyrelsesmødet i april 2018, hvor bidraget til

tjenestemandspensioner blev reguleret fra 2019 og fremefter. Derfor hænger afvigelsen

på tjenestemandspensionsbidraget sammen med afvigelsen på lønnen, hvorfor den

samlede afvigelse for de to poster reelt udgør netto 5,6 mio. kr. Denne afvigelse skyldes

primært en stigning i antal ekstravagter samt en stigning i lønudgifter vedr. ekstra

ambulanceberedskab.

Husleje incl. forbrug og driftsudgifter

Der forventes en mindre afvigelse på husleje som konsekvens af, at afståelse af Station

Dæmningen endnu ikke er fuldt realiseret. Ydermere forventes der et merforbrug på

driftsudgifterne på 3,4 mio. kr.

Afvigelsen på driften skyldes en forventet gennemførelse af en række implementerings-

og investeringsaktiviteter, herunder bl.a. fortsat implementering af

vagtplanlægningssystem samt investeringer i køretøjer, materiel mv. (jf. tabel 2, Status

på implementerings- og investeringsstrategien).

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

(disponering af mindreforbruget i 2016)

Alle tal i mio. kr.
Budget

   

Merudgifter til flytning af frivilligenheden 1,2

Effektiviseringsstrategi 2,7

Investeringer i materiel og it 1,7

Fælles kultur 2,4

Fortsat implementering 1,6

   

I alt 9,6

 

Herudover har første halvår i 2018 har været karakteriseret ved, at Hovedstadens

Beredskab fortsat har fokus på arbejdet med at styrke beredskabet med afsæt i RBD

2017+, hvor flere stationer har fået forbedret deres kompetenceniveau og udstyr.

At det samlede merforbrug i 2018 ikke forventes større, forklares ved (i) realisering af

flere af de i 2019 planlagte effektiviseringer, (ii) at større projekter, såsom bl.a. bygning

Side 17



af lethal på Station Tomsgården og indkøb af materiel er blevet forsinket, og derfor

først vil kunne blive realiseret i 2019.

Forventet regnskab for ambulancetjenesten for 2018

Det forventede resultat for ambulanceregnskabet for 2018 ligger på omtrent samme

niveau som i 2017. Udfordringerne fra 2017 fortsætter ind i 2018, og der er igangsat

initiativer på områderne.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Til efterretning.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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9.  Orientering om forebyggelsesindsatsen
Sagsnr.: 2018-0008375

Bestyrelsen orienteres om status på implementeringen af de forebyggende indsatser

beskrevet i den fælles Risikobaserede Dimensionering RBD 2017+ .

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

I den Risikobaserede Dimensionering er der beskrevet en række forebyggelsesopgaver,

som Hovedstadens Beredskab skal arbejde med som en integreret del af det samlede

beredskab. Det er besluttet, at brandforebyggelse indarbejdes som en helt naturlig del

af brandfolkenes arbejde. En del af forebyggelsen er opgaver, som beredskabet har løst

i en årrække og en del er nye opgaver, der er kommet til i forbindelse med overgangen

fra brandvæsen til beredskab.

Den brandforebyggende indsats foregår ofte i tæt kontakt med kommune og borgere,

og brandmandskabet har med deres erfaring fra udrykninger og indsatser et klart

billede af, hvor det forebyggende arbejde gør størst gavn.

For at klæde beredskabet, og ikke mindst brandmandskabet, bedst på til at kunne løse

opgaverne, er der igennem de sidste år iværksat en række tiltag, der styrker grundlaget

for forebyggelsesindsatsen. Disse uddybes nedenfor.

Der er forebyggende medarbejdere på alle brandstationerne

Medarbejderne i den forebyggende afdeling er nu fordelt på alle brandstationerne. I

dag er der således mindst en brandforebygger på hver station. På denne måde styrkes

samarbejdet og synergien imellem de operative brandfolk og forebyggelsesfolkene

væsentligt.

Samarbejde omkring gennemførelse af lovpligtige brandsyn

28 af vores brandmestre på stationerne er nu uddannet til at kunne gennemføre

lovpligtige brandsyn som en del af deres daglige arbejde. Sagsbehandlingen laves i tæt

samarbejde med de forebyggende medarbejdere på stationerne.

Brandfolkene bliver uddannet i forebyggelse

Forebyggerne på stationerne gennemfører uddannelse og virksomhedsbesøg for

brandmandskabet. Deres indsatser evalueres også med et forebyggende sigte, og målet
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er, at der i enhver indsats og øvelse skal være et forebyggende element. Endvidere

uddannes særlige brandfolk (beredskabsspecialister) i forebyggelse og

brandstedsevaluering.

Forebyggelsesdata indberettes i udrykningsrapporter

I vores udrykningsrapporteringssystem (URS) er der indarbejdet særlige felter

forbeholdt det forebyggende arbejde. Brandmandskabet skal efter indsats udfylde disse

med et særlig fokus på, hvad der kan gøres for, at der ikke opstår en lignende

hændelse. 

Beredskabets frivillige inddrages i det forebyggende arbejde

De frivillige i Hovedstadens Beredskab er i dag vigtige deltagere i det forebyggende

arbejde sammen med brandmandskabet, ungdomsbrandkorpset og forebyggerne.

Vores frivillige har adskillige gange deltaget i de borgerrettede arrangementer og

kampagner, som for eksempel Brandvæsenets Dag, Kulturnatten samt i forbindelse med

opsætning af røgalarmer i udsatte boligområder.

Uddannelse af kommunerne i bl.a. førstehjælp og brandbekæmpelse

Hovedstadens Beredskabs område for Rådgivning og Uddannelse er i kontakt med alle

ejerkommunerne, og vi uddanner allerede en del kommunale skoler og institutioner i

både førstehjælp og brandbekæmpelse. Der er endvidere udarbejdet et nyt kursus

målrettet de driftsansvarlige i kommunernes børnehaver, skoler, institutioner mv.

Fælles sigte for tiltag og kampagner

De tiltag, der allerede er gennemført, og de tiltag, der er godt på vej, har det fælles sigte

at forene Hovedstadens Beredskab omkring forebyggelsesindsatsen. Når både

brandmandskab, vores frivillige og forebyggerne arbejder sammen omkring en

røgalarmkampagne i et udsat boligområde, opnår vi ikke bare større sikkerhed hos

borgerne, men også gennem samarbejde og lokalkendskab en styrkelse af det samlede

beredskab. På samme måde opnår en brandmester, der går brandsyn i den lokale

daginstitution eller fritidsklub, et endnu bedre kendskab til sit lokalområde. Noget der i

sidste ende kan være til stor gavn i forbindelse med en operativ indsats.

Konkret er der blevet gennemført kampagner hos udsatte borgere i Dragør, Glostrup,

Hvidovre og København, hvor der i årene 2016, 2017 og 2018 samlet set er opsat op

imod 2.000 røgalarmer. Der har endvidere været særligt fokus på hovedstadsområdets

fredede ejendomme, og de har fået særlig opmærksomhed i forbindelse med brandsyn.

Diskoteker og natklubber har også været i fokus i forbindelse med specifikke rådgivende

besøg i driftstiden. Kampagnetiltagene udvælges og målrettes efter en risikovurdering,

der tager afsæt i tilbagemeldinger fra såvel kommunens borgere som det operative

beredskab.

Der er i 2017 og 2018 gennemført et efteruddannelsesprogram for de medarbejdere,

der går brandsyn. Målet med dette er at gøre brandsynsfolkene bedre til at rådgive og

forebygge i forbindelse med deres brandsyn samt harmonisere praksis på tværs af

ejerkommunerne. I Hovedstadens Beredskabs område er der ca. 6.550 lovpligtige
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brandsyn. Da disse brandsyn har forskellige terminer, betyder det, at der årligt

gennemføres 3-4.000 brandsyn.

Hovedstadens Beredskab har siden 1. januar 2016 afholdt mere end 50 åbent hus

arrangementer. Her bliver borgerne inviteret ind på brandstationerne, hvor de bliver

orienteret om beredskabets arbejde, herunder det forebyggende, bl.a. uddeles

vores hæfte 'Undgå brand' til arrangementerne, og der bliver rådgivet om god

brandforebyggelse. Ved arrangementerne deltager der normalt 2-300 borgere, men vi

har også oplevet arrangementer i f.eks. Hvidovre, hvor der kom flere end 1.000

besøgende.

Borgerne skal opleve et beredskab, der har et stærkt fokus på den enkelte borger og på

en forebyggelsesindsats, der sikrer, at borgeren oplever en tryg hverdag. Eksempelvis

afsluttes mange mindre indsatser i private boliger med, at brandmandskabet opsætter

en røgalarm. På den måde skaber vi lidt mere tryghed hos de berørte borgere.

Vi arbejder målrettet på, at de personer, der passer med sårbare og udsatte borgere,

kan medvirke til det gode forebyggelsesarbejde og er klædt på til at kunne håndtere

brande og ulykker. Dette gør vi både gennem kurser og øvelser, og ved at uddanne

personale i at opsætte røgalarmer.

I løbet af 2018 er de administrative medarbejdere i Hovedstadens Beredskab blevet

tilbudt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Formålet er, at alle ansatte i

beredskabet er klædt bedst muligt på til at kunne forebygge og afhjælpe brande og

ulykker. 

På nationalt plan deltager Hovedstadens Beredskab i netværkssamarbejde med de

andre beredskaber, Danske Beredskaber samt Beredskabsstyrelsen. Ved ændringer i

Beredskabs- og Byggelovgivningen afgives høringssvar og udvalgte medarbejdere

deltager i arbejdsgrupper og udvalg. På det internationale plan, indhentes der

inspiration fra Sverige, Holland, Storbritannien og USA. Særligt på dataområdet er

Holland meget langt fremme og vi har derfor indledt et tæt samarbejde med dem.

Fremadrettet er målet at lave en forebyggelsesindsats, der er endnu mere synlig for den

enkelte borger. Det skal være naturligt at møde Hovedstadens Beredskab i gadebilledet,

også selv om vi ikke er på indsats. Det kunne eksempelvis være i form af et

tryghedsskabende besøg efter en stedfunden brand, ligesom nye forebyggelsestiltag

som 'Robust Borger' og 'Robust Medarbejder".    

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Til orientering, herunder det øgede fokus på at decentralisere forebyggelsesindsatsen

og en mere aktiv inddragelse af borgerne. Øvrige bemærkninger videreformidles til

administrationen.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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10.  Orientering om databeskyttelsespolitik
Sagsnr.: 2018-0005556

Bestyrelsen orienteres om, at Hovedstadens Beredskabs HovedMED-udvalg har

vedtaget en databeskyttelsespolitik som ramme for organisationens arbejde med

persondatasikkerhed.

Indstilling

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kravene til beskyttelse af persondata er blevet skærpet med persondataforordningen.

Hovedstadens Beredskabs databeskyttelsesrådgiver har i den anledning anbefalet, 1) at

selskabet vedtager en databeskyttelsespolitik, der kan formidle dels de principper og

krav, der er indeholdt i persondataretten, dels Hovedstadens Beredskabs vision og mål

og 2) at bestyrelsen som øverste ansvarlige for persondatabeskyttelsen orienteres om

politikken.  

Hovedstadens Beredskabs HovedMED-udvalg har således vedtaget vedlagte politik, der i

vid udstrækning er en formidling af EU's persondataforordning og at forstå som en

hensigtserklæring om at overholde lovgivningen.

Den forretningsmæssige værdi af persondatabeskyttelsen er primært at bevare

integritet og troværdighed overfor omverdenen. De forhold, der vurderes at være mest

essentielle i forhold til at sikre dette, er derfor skrevet ind i visionen og er:

• at tilslutte sig princippet om gennemsigtighed i persondatabehandlingerne

• at der kun må behandles personoplysninger, når formålet nødvendiggør det

• at it-sikkerheden skal være høj.

Databeskyttelsespolitikken supplerer it-sikkerhedspolitikken og de udgør til sammen 

Hovedstadens Beredskabs informationssikkerhedspolitikker.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Til efterretning. Det afklares, om politikken formelt skal forelægges bestyrelsen til

godkendelse.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling

Bilag

• Bilag 1 - Databeskyttelsespolitik
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11.  LUKKET - Orientering ved
databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse

Sagsnr.: 2018-0007853
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12.  Godkendelse af mødeplan 2019
Sagsnr.: 2018-0007872

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2019  til godkendelse.

De foreslåede mødedatoer er afstemt med formandsskabets sekretariater og hos de

øvrige borgmestersekretariater.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 10. oktober 2018.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2019.

Sagsfremstilling

Det følger af § 4 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen som udgangspunkt

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 arbejdsudvalgets møder for

2019 forelægges forslag til en mødeplan for 2019 til godkendelse allerede nu.  Det skal i

den forbindelse bemærkes, at mødedatoerne for det første bestyrelsesmøde og

arbejdsudvalgsmøde i 2019 blev godkendt på bestyrelsens møde i oktober 2017 og

konfirmeret på bestyrelsesmødet i januar 2018.

Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 08.30 – 10.30,

imens arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage kl. 09.00 – 10.30.

De foreslåede mødedatoer er forhåndsreserveret i bestyrelsesmedlemmernes

kalendere. Efter bestyrelsens godkendelse og eventuelle justering heraf sendes endelige

mødeindkaldelser.

 

Møde Dato Bemærkninger

AU_marts2019 6. marts 2019 Forberedelse af BM_april2019
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BM_april2019 3. april 2019
• Godkendelse af regnskab

2018

 

• Førstebehandling af budget

2020

AU_maj2019 22. maj 2019 Forberedelse af BM_juni2019

BM_jun2019 26. juni 2019
• Anden behandling af budget

2020 inkl. høringssvar

HovedMED

AU_okt2019 9. oktober 2019 Forberedelse af BM_nov2019

BM_nov2019 6. november 2019
• Godkendelse af mødeplan

2020

AU_marts2020 11. marts 2020 Forberedelse af BM_april2020

BM_april2020 22. april 2020
• Godkendelse af regnskab

2019

 

• Førstebehandling af budget

2021

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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13.  Status på arbejdsmiljø
Sagsnr.: 2018-0001513

Arbejdsmiljøarbejdet er et højprioriteret område 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:

• Udvikling af niveau 4 ledere.

• Status på den årlige arbejdsmiljørundering.

• Status på Arbejdstilsynets besøg

• Arbejdsskader

• TRIM - Trauma Risk Management og StRaW - Sustaining Resilience at Work.

• Misbrugspolitik.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Til orientering herunder, at Arbejdstilsynet har givet en grøn smiley ifm. tilsynsbesøg.

Der var et ønske om, at der afsættes mere tid til yderligere orientering vedr. erfaringer

og igangværende tiltag i relation til arbejdsmiljøarbejdet fx ved en kommende

temadrøftelse. 

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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14.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Bestyrelsesformanden orienterede om deltagelse i den politiske paneldebat på Danske

Beredskabers årsmøde i august, hvor blandt andet forsvarsforliget blev debatteret.

Beredskabsdirektøren orienterede blandt andet om:

• Status på tiltag og initiativer som følge af plejehjemsbranden i Allingåbro.

Herunder at pjece om brandsikkerhed på plejecentre sendes til

ejerkommunernes plejecentre i denne uge. Der tages konktakt til

ejerkommunernes kommunikationsafdelinger mhp. intern kommunikation i de

enkelte ejerkommuner.

• First Responder ordningen.

• Erstatningskrav.

• Fortolkning af fleksibel bemanding i relation til den Risikobaserede

Dimensionering.

• Dialogen med Beredskabsforbundet om muligheden for at leje sig ind i lokaler i

HBR.

• Brandsikkerheden på Nationalmuseet, er blandt andet i gang med at etablere

eget beredskab.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling

Side 27



15.  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

Det indstilles: 

• at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab på egne medier

opdaterer ABA-takster for 2019 samt omtaler grøn smiley fra Arbejdstilsynet (jf.

orienteringen herom under pkt. 13) og evt. optag af elever.

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der også ønskes ekstern

kommunikation omkring elever.

I forlængelse af punkt 14 tages kontakt til ejerkommunernes kommunikationsafdelinger

vedr. pjece om brandsikkerhed på plejecentre.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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16.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det næste

bestyrelsesmøde den 3. april 2019.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. april 2019 kl. 08.30 – 10.30 i

Gearhallen.

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

• Orientering om status på forhandlinger vedr. samarbejdsaftaler med operative

bindinger m.v.

• Orientering om status og den fremadrettede implementering af

insourcingkatalog    

• Godkendelse af forslag til videre implementering af entreprisestrategien

• Godkendelse af 2020-gebyrer vedr. ABA-alarmer

• Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 1. behandling

• Godkendelse af regnskab 2018

• Godkendelse af årsberetning 2018

• Orientering om status på arbejdsmiljø

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

• Kommunikation fra bestyrelsen

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Til orientering. I forlængelse af drøftelserne under dagsordenens punkt 5 afrapporteres

om Brandmuseets virke og besøgstal ifm. årsberetningen (jf. bullet nr. 7 i

sagsfremstillingen).

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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17.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

Dato for nytårsparolen meldes ud snarest. Parolen afholdes på St. Vesterbro, hvor der

vil være mulighed for at besøge Brandmuseet.

Mødet sluttede 10.27.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling
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