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1.  Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. LUKKET - Temadrøftelse SIKS

3. LUKKET - Opfølgning supplerende analyse I RBD 2017+

4. LUKKET  - Revideret Brand- og Alarmeringsplan

5. Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 2. behandling

6. Orientering om status på ejerkommunernes beredskabsplanlægning

7. LUKKET - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om

persondatabeskyttelse

8. Orientering om status på arbejdsmiljø

9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

10. Kommunikation fra bestyrelsen

11. Kommende møde

12. Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen

Side 3



2.  LUKKET - Temadrøftelse SIKS
Sagsnr.: 2019-0002772
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3.  LUKKET - Opfølgning supplerende analyse I RBD
2017+

Sagsnr.: 2019-0002925
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4.  LUKKET - Revideret Brand- og Alarmeringsplan
Sagsnr.: 2019-0005628
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5.  Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 2.
behandling

Sagsnr.: 2018-0012241

Bestyrelsen forelægges budget 2020 og overslagsår til 2. behandling, idet bestyrelsen på

sit møde den 3. april 2019 godkendte budgettets oversendelse til HovedMED mhp. at

HovedMEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af budget

2020 og overslagsår.  Efter bestyrelsens behandling fremsendes budgettet jf.

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

måned.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 22. maj 2019.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager HovedMEDs høringssvar vedrørende budget 2020 og

overslagsår 2021-2023 til efterretning.

2. at bestyrelsen godkender fremlagte forslag til budget 2020 og overslagsår

2021-2023, inklusiv justeret budgetfordelingsnøgle samt forslag til

effektiviseringsprofil.

3. at bestyrelsen anbefaler godkendelsen af den justerede budgetfordelingsnøgle

for budget 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

4. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til behandling af

budgetfordelingsnøglen i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

5. at bestyrelsen tager konsekvenser af den nye ferielov til efterretning, herunder

de forskellige afregningsmetoder for indbetaling til Fonden, og at

feriepengeforpligtigelsen jf. åbningsbalancen - også efter den nye ferielov -

påhviler ejerkommunerne.

6. at bestyrelsen godkender, at beslutning i forhold til valg af afregningsmetode for

indbetaling til Fonden jf. den nye ferielov afventer stillingtagen i

ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 3. april 2019 forslag til budget 2020 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 2020.
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Det fremgår af det indkomne høringssvar fra medarbejdersiden i HovedMED, at de er

bekymrede for, om den budgetterede reduktion i driftsomkostninger i 2020 kan

realiseres og mener, at det er svært fortsat at finde effektiviseringer på den samlede

drift uden, at det går ud over serviceniveauet. Derudover udtrykker de bekymring over

robustheden i Hovedstadens Beredskabs økonomi ift. uforudsete udgifter samt

kommende investeringer på it-området samtidig med, at resultatet af budgetanalysen

endnu ikke er kendt.

Der er ikke foretaget ændringer i forslag til budget 2020 og overslagsår  i forhold til

førstebehandlingen af budgettet på bestyrelsesmødet den 3. april 2019.

Budgetforslaget for 2020 samt overslagsår fremgår af tabel 2.

Bidraget til tjenestemandspensioner justeres årligt som konsekvens af den løbende

afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune,

Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette.

Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på

bestyrelsesmødet den 20. juni 2018. Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af

justeringen af tjenestemandspensionerne fremgår af tabel 1 og ligger til grund

for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020 i tabel 5. Det indstilles, at

bestyrelsen anbefaler godkendelsen af den justerede budgetfordelingsnøgle jf. tabel 1

overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Jf. vedtægternes stk. 6.5 skal en justering af budgetfordelingsnøglen godkendes i

ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Til det formål er der udarbejdet vedlagte

indstillingsparadigme, der tillige forelægges bestyrelsen til godkendelse, jf. bilag 2. 

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct.
2019 B-nøgle 2020 B-nøgle

Albertslund 1,79 1,79

Brøndby 1,96 1,96

Dragør 1,13 1,13

Frederiksberg 8,33 8,33

Glostrup 1,32 1,32

Hvidovre 2,95 2,96

København 80,33 80,31

Rødovre 2,19 2,20

Total 100 100

 

Lønningerne er fremskrevet efter KL's senest offentliggjorte lønskøn. Endvidere er

lønningerne reguleret for optagelse af elever, aftale om ekstra beredskab samt

oprustning på It-området.
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Tabel 2: Budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023    

         

Alle tal i mio. kr. 2020 2021 2022 2023

Løn 429,8 444,4 459,0 474,6

Tjenestemandspensionsopsparing 15,3 14,1 13,5 12,1

Investeringspulje 12,1 12,4 12,7 13,0

Husleje inkl. forbrugsudgifter 38,2 39,1 40,0 40,9

Øvrige driftsudgifter 99,8 100,2 100,6 100,9

Udgifter i alt 595,2 610,2 625,8 641,6

     

Eksterne indtægter -232,3 -238,6 -245,0 -251,6

Bidrag fra ejerkommuner -362,9 -371,6 -380,8 -390,0

Indtægter i alt -595,2 -610,2 -625,8 -641,6

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

satser fra Kommunernes Landsforening (KL), marts 2019. Indtægterne er fremskrevet ud

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

KL, som er helholdsvis 2,34% på drift og 3,01% på løn.

Budget 2020 indeholder på baggrund af bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet

den 26. april 2017 af punkt 4.,7.,8. og 9. på dagsordenen, effektiviseringer svarende til

værdien af en udvidelse af kapaciteten og dermed serviceniveauet ift. byggeteknisk

sagsbehandling, massetilskadekomst, klima samt indsatsen på større industrianlæg, der

beløber sig til 29,6 mio. kr. fordelt over perioden 2018-2020. I 2020 udgør beløbet 7,2

mio. kr.

En del af effektiviseringerne for 2020 forventes effektueret ved videreførelse af varige

effektiviseringer fra 2019, og det forventes yderligere, at den kommende budgetanalyse

vil belyse eventuelle effektiviseringsmuligheder og få betydning ift. de kommende års

budgetlægninger.

Tabel 3: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020

Alle tal i mio. kr. 2018 2019 2020 Total

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

 

Investeringspuljen for året 2020 beløber sig til 12,1 mio. kr., hvori 6,7 mio. kr. af disse

svarer til den årlige leasingudgift, jf. tabel 4. De resterende 5,4 mio. kr. anvendes til it-

og materielinvesteringer. Midlerne er især allokeret til it-investeringer, da det fortsat er

et fokusområde, der endnu ikke er fuldt afdækket.

Tabel 4: Investeringspuljen

Alle tal i mio. kr. 2020 2021 2022 2023
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Investeringspulje 12,1 12,4 12,7 13,0

Allerede prioriterede aktiviteter

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

Investeringspuljen efter leasingudgift 5,4 6,9 7,2 7,5

 

Ejerkommunernes driftsbidrag for årene 2020-2023 fremgår af tabel 5.

 Tabel 5: Driftsbidrag

Alle tal i tkr. 2020 2021 2022 2023

Ejerkommuner

Albertslund -6.512              -6.662                 -6.826 -6.990

Brøndby                    -7.139                 -7.302                -7.483           -7.663

Dragør       -4.090                -4.184                -4.288            -4.391

Frederiksberg                 -30.223              -30.955              -31.721         -32.483

Glostrup                   -4.796                -4.905                -5.027            -5.148

Hvidovre                 -10.733              -10.978              -11.250          -11.520

København              -291.463           -298.486           -305.877        -313.225

Rødovre                   -7.967                -8.149                -8.351            -8.552

Udgifter i alt              -362.924           -371.623           -380.824        -389.972

 

Udviklingen i ejerkommunernes driftsbidrag fra 2018 til 2020 fremgår af tabel 6.

Bidragene fra ejerkommunerne for hhv. regnskab 2018 og budget 2019 er fremskrevet

til 2020 efter senest offentliggjorte satser fra Kommunernes Landsforening (KL).

Tabel 6: Udviklingen i driftsbidrag

Alle tal i tkr 2018 2019 2020

Bidrag fra ejerkommuner -365.556 -363.661       -362.924

 

Den nye ferielov

Hovedstadens Beredskab har i samarbejde med PwC analyseret konsekvenserne af den

nye ferielov ift. problemstillinger vedrørende personale, bemandingssituationen og det

økonomiske område.

Jf. den nye ferielov er det besluttet, at ferie optjent mellem 1. september 2019 og 31.

august 2020 skal indfryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. De

økonomiske konsekvenser afledt af denne beslutning forelægges hermed for

bestyrelsen til orientering.
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En foreløbig beregning, jf. bilag 3, viser, at det for Hovedstadens Beredskabs

vedkommende svarer til en udgift på 50,8 mio. kr. ekskl. administrationsgebyr til den

kommende Feriefond. Beløbet er fremkommet ved at tage udgangspunkt i beregnede

feriepenge for perioden maj 2018 til april 2019, som derefter er fremskrevet med en

vægtet fremskrivningsprocent på 2,3%, der dækker en fremskrivning af ferieperiode 1.

maj 2018-30. april 2019 til den nye ferieperiode 1. september 2019-31. august 2020.

Ved udgangen af 2020 vil der blive foretaget en konkret beregning af den endelig udgift

til indefrysningen af feriemidlerne. Beløbet kan derfor godt variere fra ovenstående,

men det vurderes ikke, at der vil være tale om markante ændringer.

Analysen peger på følgende 3 mulige afregningsmetoder, jf. bilag 3:

1. Midlerne kan indbetales til Fonden på én gang inden 31. december 2020.

2. Midlerne kan afvente indbetaling indtil den enkelte lønmodtager når

folkepensionsalderen, eller forlader det danske arbejdsmarked.

3. Løbende indbetaling af resten eller dele af de tilgodehavende feriemidler til

Fonden pr. lønmodtager. Altså en ratebetaling.

Uafhængig af metoden skal der for Hovedstadens Beredskabs vedkommende indbetales

et administrationsgebyr til Fonden på ca. 25.000 kr., svarende til 28 kr. pr. medarbejder

i 2019. Det skal dog nævnes, at der er en risiko for, at gebyret pr. medarbejder vil stige.

Orientering om mulighederne for håndtering af indefrosne midler forelægges

bestyrelsen, idet betalingen, uanset hvordan den tilrettelægges, vil påhvile

ejerkommunerne, da ejerkommunerne jf. åbningsbalancen ved Hovedstadens

Beredskabs dannelse ikke overførte midler til dækning af feriepengeforpligtelsen. Det er

Hovedstadens Beredskab, der som arbejdsgiver, har en forpligtelse over for Fonden,

hvormed det er Hovedstadens Beredskabs bestyrelse, som træffer beslutningen om

afregningsmetode for de indefrosne feriemidler og dermed om opkrævning af midlerne

fra ejerkommunerne.

Det anbefales, at opkrævning fra ejerkommunerne følger et ensartet princip, da

differentierede principper vil medføre en øget administration for Hovedstadens

Beredskab og bryde med princippet om parallelitet for ejerkommunerne. De

tilgodehavende feriemidler opgøres af Fonden pr. kalenderår og pr. medarbejder, og

det vil derfor være uhensigtsmæssigt, hvis ejerkommunerne ønsker individuelle

tidspunkter for afregning af deres indbetalinger.

I forhold til afregningsmetode 2 og 3, jf. bilag 3, skal det i øvrigt bemærkes, at begge

forudsætter, at ejerkommunerne forrenter de tilgodehavende feriemidler svarende til

indekseringssatsen, der med ATP som administrator forventes at blive høj.

På møde med kommunaldirektørkredsen den 9. maj 2019 blev håndteringen af den nye

ferielov drøftet. Med afsæt heri anbefales det, at bestyrelsens beslutning om valg af

afregningsmetode afventer stillingtagen i ejerkommunerne, hvorfor det endvidere er

centralt, at feriepengeforpligtigelsen over for Hovedstadens Beredskab indtænkes i

ejerkommunernes behandling af håndteringen af konsekvenserne af den nye ferielov.
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Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

1. Til efterretning.

2. Indstillingen godkendt.

3. Indstillingen godkendt.

4. Indstillingen godkendt.

5. Til efterretning.

6. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen

Bilag

• Bilag 1 - Høringssvar fra HovedMED til budget 2020_9 maj 2019

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. justering af

budgetfordelingsnøgle 2020

• Bilag 3 - Økonomiske konsekvenser og mulige afregningsmodeller ifm. ny

ferielov
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6.  Orientering om status på ejerkommunernes
beredskabsplanlægning

Sagsnr.: 2019-0002084

Bestyrelsen orienteres om status på arbejdet med kommunernes

beredskabsplanlægning, herunder arbejdet med emnerne fra Sårbarhedsrapporten

2017. 

Indstilling

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om status på arbejdet med beredskabsplanlægningen (Plan for

fortsat drift).

I henhold til Beredskabslovens § 25 skal enhver kommune lave en plan for det samlede

beredskab.

Denne plan er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab for hver ejerkommune og

godkendt politisk. Jævnfør Beredskabsloven er disse planer sendt til orientering i

Beredskabsstyrelsen. Planerne blev tillige fremlagt i deres sammenhæng ved et møde

med Beredskabsstyrelsen, hvilket affødte stor ros derfra. Der har ingen bemærkninger

været fra Beredskabsstyrelsen til de fremsendte planer.

I tråd med Hovedstadens Beredskabs strategiplan 2019+, er det vores ambition at sikre

højst mulig niveau for faglighed og kvalitet – også på beredskabsplanlægningsområdet.

Derfor har Hovedstadens Beredskab bistået, og bistår løbende, de enkelte kommuners

forvaltninger/områder med udarbejdelse af delplaner, specialplaner og tilhørende

actioncards. Et arbejde der møder stor tilfredshed ude i kommunerne.

Arbejdet med de dybdegående planer er gået godt og pågår stadig. Det er en løbende

proces, hvor mange facetter belyses, også på meget detaljeret niveau, hvilket naturligt

trækker en del på de lokale ressourcer, da det er dér, man har detailviden om de

enkelte områder. Hovedstadens Beredskab oplever, at der bliver lyttet til vores inputs,

når arbejdet pågår.

De færdige delplaner mv. gøres tilgængelige for de kommunale

krisestyringsorganisationer via. C3-systemet, og lokalt hvis det ønskes. Hovedstadens

Beredskab afholder løbende kurser i C3-brug for alle medlemmer af

krisestyringsorganisationerne. Tilbagemeldingerne fra disse kurser er meget positive,

både hvad angår form, relevans og udbytte. Af vedhæftede bilag fremgår status på de
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enkelte ejerkommuners arbejde med beredskabsplanlægningen samt afholdte, primært

fælles, øvelser i regi af Hovedstadens Beredskab.

Pt. arbejdes der på de større, tværkommunale planer så som oversvømmelse og

skybrud. Et arbejde, som Hovedstadens Beredskab står i spidsen for, primært med de

berørte teknik- og miljøforvaltninger. Ambitionsniveauet er højt og målet er meget

konkrete indsatsplaner samt værktøjer til brug for de kommunale stabe ved evt. behov

for prioritering af ressourcer. Ligeledes er arbejdet med planer for indkvarteringscentre

i kommunerne næsten tilendebragt. I nærmeste fremtid afklares det, om Hovedstadens

Beredskab skal stå i spidsen for at udarbejde en samlet plan for nød-vandforsyning.

Udkommet af denne plan kendes naturligvis ikke endnu i relation til mulige,

afhjælpende foranstaltninger.

I henhold til Plan for fortsat drift skal den enkelte forvaltning mindst 1 gang hvert 4. år

afprøve relevante dele af egen beredskabsplan, Kommunerne forestår selv dette og

Hovedstadens Beredskab deltager gerne med evaluering og stabsstøtte.

På bestyrelsesmødet 17. januar 2018 udbad bestyrelsens sig en status på arbejdet med

implementering af resultaterne fra Sårbarhedsanalysen. Alle kommunerne har ved

møder i de lokale beredskabssamordninger givet udtryk for, at der arbejdes med de

belyste områder. I forhold til den helhedsorienterede tilgang har Hovedstadens

Beredskab i relevant omfang faciliteret med idéudveksling og løsningsforslag. Der kan

ikke generelt arbejdes med fælles løsninger, da problemstillingerne var meget

forskellige. Den kommende sårbarhedsanalyse 2021 vil tage udgangspunkt i det

nationale risikobillede set ud fra et lokalt synspunkt i den enkelte kommune.

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Til efterretning.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen
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7.  LUKKET - Orientering ved
databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse

Sagsnr.: 2019-0001619
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8.  Orientering om status på arbejdsmiljø
Sagsnr.: 2018-0001513

Arbejdsmiljø er et højtprioriteret 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:

Natarbejde

• I 2019 tilbydes medarbejdere med natarbejde en

helbredsundersøgelse. Hovedstadens Beredskab er i dialog med Flyvemedicinsk

Klinik om, hvorvidt det er muligt at få en samlet oversigt over resultaterne af de

af Flyvemedicinsk Klinik gennemførte helbredsundersøgelser, således at

Hovedstadens Beredskab kan følge målrettet op dér, hvor der måtte være behov

herfor.

• Derudover er Hovedstadens Beredskab, som opfølgning på drøftelserne på

bestyrelsesmødet den 3. april 2019, ved at kortlægge nyeste viden om

natarbejde samt indhente erfaringer fra andre organisationer.

Arbejdsskader og nærvedhændelser

• Der er i perioden 1. januar - 30. april 2019 anmeldt 15 arbejdsskader og 12

nærvedhændelser. Af vedhæftede bilag fremgår det blandt andet, hvordan de

fordeler sig på de forskellige områder, de bagvedliggende årsager til

hændelserne, og de iværksatte opfølgende tiltag m.v. Hovedstadens

Beredskab har en politik og en tradition for, at alle arbejdsskader anmeldes

uanset skadens omfang. Derudover opfordres alle til at anmelde

nærvedhændelser, når disse forekommer med henblik på læring ift.

forebyggende/korrigerende tiltag. Udover den individuelle opfølgning på

relevante arbejdsskader og nærvedhændelser, drøftes disse endvidere på et

mere overordnet niveau i EnhedsMED og i forbindelse med den årlige

arbejdsmiljødrøftelse.   

APV - ArbejdsPladsVurdering
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• Hovedstadens Beredskab gennemfører medio 2019 en APV

(ArbejdsPladsVurdering) på såvel det fysiske som det psykiske

område. Arbejdsmiljøgrupperne vil blive inddraget, blandt andet med henblik på

at tilsikre en så høj besvarelse som muligt.

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Til orientering. Der var et ønske om at få en opgørelse over deltagelsen i

nathelbredsundersøgelsen på kommende møde samt en opfordring til at indgå i

forskningsprojekter eller lignende omkring vagtplanlægning ift. natarbejde.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen
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9.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil, som opfølgning på beslutningen under pkt. 12 på bestyrelsens

møde den 3. april 2019, blandt andet orientere om kommende større arrangementer og

deres beredskabsmæssige betydning med afsæt i vedlagte oversigt.

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Beredskabsdirektøren orienterede om kommende større arrangementer og deres

betydning for beredskabet med afsæt i det vedlagte bilag.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen
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10.  Kommunikation fra bestyrelsen
Sagsnr.: 2018-0004100

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 godkender, at der ikke kommunikeres særskilt fra

bestyrelsesmødet, da der allerede kommunikeres en række historier eksternt om

Hovedstadens Beredskabs oprustning i forhold til massetilskadekomst, blandt

andet på SIKS området.

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen
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11.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende

bestyrelsesmøde den 6. november 2019.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. november 2019 kl. 08.30 – 10.30 i

Gearhallen.

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

• Orientering om proces for RBD 2021+  

• Orientering om evaluering af særlige hændelser 

• Orientering om forventet regnskab 2019

• Godkendelse af anbefalinger jf. budgetanalysen

• Orientering om resultatet af benchmarkinganalyse

• Godkendelse af 2020-gebyrer vedr. ABA-alarmer

• Godkendelse af mødeplan 2020

• Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse

• Orientering om status på arbejdsmiljø

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

• Kommunikation fra bestyrelsen

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Til orientering.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen
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12.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 26. juni 2019

Der var stor ros til Hovedstadens Beredskabs årsberetning ifm. behandlingen i Hvidovre

Kommunes kommunalbestyrelse.

Mødet sluttede kl. 09.40

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Erik Nielsen, Flemming Ørhem, Franciska

Rosenkilde, John Engelhardt, Karina Vestergaard Madsen, Kent Magelund, Kim

Christiansen
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