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1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. LUKKET - Drøftelse af retning for RBD 2021+

3. Godkendelse af regnskab 2019

4. Orientering om resultat af nordisk benchmarkinganalyse

5. LUKKET  - Orientering om status på implementering af anbefalinger i PwCs

Budgetanalyse

6. Godkendelse af budget 2021 og overslagsår, 1. behandling

7. Orientering om Ankestyrelsens afgørelse i forbindelse med

vedtægtsændringer

8. LUKKET - Kompetenceoverdragelse

9. LUKKET - Orientering om status på sag rejst af FOA

10. LUKKET - Orientering om status på bemyndigelsessag

11. LUKKET - Orientering om forhandlinger

12. Godkendelse af Årsberetning 2019

13. Orientering om status på arbejdsmiljø

14. Orientering om HBR håndteringer og prioriteringer i relation til Coronavirus

15. Orientering om bæredygtighed

16. LUKKET  - Henvendelse fra Glostrup Kommune vedr. arbejdsgruppe

17. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

18. Kommunikation fra bestyrelsen

19. Kommende møde

20. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Indstillingen godkendt.
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2.  LUKKET - Drøftelse af retning for RBD 2021+
Sagsnr.: 2019-0008471
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3.  Godkendelse af regnskab 2019
Sagsnr.: 2019-0010394

Bestyrelsen forelægges regnskab 2019 til godkendelse, herunder overførsel af

merforbrug. Regnskab 2019 vil efterfølgende blive sendt til orientering til

ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. vedtægternes §13.3.

Hovedstadens Beredskabs revision PwC v. statsautoriseret revisor, Jesper Randall

Petersen, deltager under behandlingen af punktet.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender regnskabet for 2019 jf. bilag 1 og i forlængelse heraf

underskriver regnskabet.

2. at bestyrelsen tager revisionsberetningen, jf. bilag 2 til efterretning og i

forlængelse heraf underskriver revisionsberetningen.

3. at bestyrelsen tager regnskabet for 2019 for ambulanceområdet jf. bilag 3

til efterretning. 

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har modtaget en blank revisionsberetning, jf. bilag 2 vedr.

regnskab 2019, dvs. med ingen bemærkninger.

I 2019 har Hovedstadens Beredskabs lanceret en ny strategiplan, der peger fremad i

forhold til, at vi som organisation skal være rustet til hovedstadsområdets udvikling og

ikke mindst udfordringer i de kommende år.

I tråd med strategiplanen har særligt styrkelse af it-området, herunder i forhold til

infrastrukturen, data, ledelsesinformation mv. været et helt centralt fokusområde. Som

eksempler kan nævnes implementeringen af et nyt rekrutteringssystem, et nyt

økonomisystem, nyt Helpdesk-system, et BI-system, forundersøgelser til et nyt

vagtplanlægningssystem, komplet netværksanalyse for klargøring af en

netværksomlægning i 2020 samt oprydning i infrastrukturen og klargøring af den gamle

alarm- og vagtcentral, så den i 2020 kan tages i brug som back-up vagtcentral.

På køretøjssiden har Hovedstadens Beredskab i 2019 fået leveret og implementeret 13

nye sprøjter. Der er tale om en samlet investering til ca. 55 mio. kr. Derudover har
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Hovedstadens Beredskab anskaffet en ny redningsbåd, en større vandtankvogn til brug i

den vestlige del af Hovedstadens Beredskabs slukningsområde, to nye specialistenheder

samt en ny slangetrailer, en samlet investering for ca. 6,5 mio. kr.

I 2019 har der endvidere været fokus på afklaring omkring organiseringen af den

operative styrkes arbejdstid. Dette har blandt andet medført en udskydelse af en række

kompetenceudviklingstiltag samt reducering i mandskabets deltagelse i møder og

projekter.

Endelig har PwC gennemført en budgetanalyse af Hovedstadens Beredskab økonomi i

2019, hvor påbegyndelsen af implementeringen af anbefalingerne i rapporten også er

afspejlet i regnskabet.

Af tabel 1 fremgår regnskabet for 2019, hvor det samlede resultat udgør et merforbrug

på 0,3 mio. kr.

Tabel 1: Hovedstadens Beredskabs driftsresultat

Alle tal i mio. kr.
 

Budget

2019

Regnskab

2019
Afvigelse

Driftsbidrag ejerkommuner -353,7 -353,9 -0,1

Indtægtsdækket virksomhed -223,5 -237,3 -13,8

Indtægter  i alt   -577,2 -591,1 -13,9

Løn 407,8 424,4 16,5

Bidragtiltjenestemandspensioner 16,7 16,8 0,1

Husleje 25,0 24,7 -0,3

Drift 127,7 125,5 -2,1

Udgifter total   577,2 591,4 14,2

Årets resultat   0,0 0,3 0,3

Ved årets start var der en forventning om, at årets resultat ville lande på et merforbrug

på 8,5 mio. kr. Dette, grundet det fortsatte arbejde med implementering af

anskaffelsesprojekter i den af bestyrelsen godkendte implementerings- og

investeringsstrategi for 2017-2019. Af følgende afvigelsesforklaringer fremgår årsagerne

til afvigelsen i forhold til det forventede:

Merindtægter på 13,9 mio. kr.

Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i omsætningen

på forretningsområderne for i alt ca. 8,3 mio. kr. vedr. opsætning og vedligehold af

mobile sprinklere, helårseffekt vedr. tilkøbt ambulanceberedskab, øgede opgaver

relateret til metrocityringen mv., (ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet

forsigtighed i budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter

samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i

tjenestemandspensionsbidraget.

Merforbrug på 14,2 mio. kr.
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Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på samlet 16,6

mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af ekstraberedskaber på

ambulanceområdet, ansættelse af et større antal elever, oprustning på it-området i

forhold til implementeringen af Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt et større

antal ekstravagter end det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et

større merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set et fald i

årets sidste måneder som resultat af de tiltag, Hovedstadens Beredskab har gennemført

med henblik på ændret styring af medarbejdernes arbejdstid samt som følge af

påbegyndelse af implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte

budgetanalyse.

I forhold til drifts- og huslejeudgifterne har der været mindreudgifter for ca. 2,4 mio. kr.

Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug end det

realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af uddannelse og

aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i organiseringen af medarbejdernes

arbejdstid, forsinkelse i leveringen af brandhanekøretøj, senere implementering end

forventet af ny back up-vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af materiel, udstyr og it

grundet ny organisering af indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne

og på de tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem samt ikke

fuld implementering af nyt vagtplanlægningssystem.

I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi for

2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 anvendt finansieringen som planlagt. Af

den oprindelige plan resterer 5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på

egenkapitalen til håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover.

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

(disponering af mindreforbruget i 2016)

Alle tal i mio. kr. Planlagt

2017-2019

Realiseret

2017

Realisereret

2018

Realiseret

2019

Fortsat implementering af Hovedstadens

Beredskab 8,0 5,2 2,1 0,9

Fælles kultur i Hovedstadens Beredskab 5,0 1,1 2,4 0,1

Investeringer i materiel og it 17,0 2,9 0,6 6,3

Merudgifter til flytning af Frivilligenheden

og Ungdomsbrandkorpset 1,1 0,7 0,6 0,0

Gennemførelseafeffektiviseringsstrategi 5,6 4,7 3,1 0,0

I alt 36,7 14,7 8,8 7,4

Der vil i 2020 være fokus på at videreføre de fra 2019 udskudte eller forsinkede

projekter. Herunder kan nævnes kompetenceudvikling af det operative mandskab,

implementeringen en af ny back up-vagtcentral, implementeringen af et nyt

vagtplanlægningssystem, et nyt brandsynssystem, arbejdsmiljøtiltag, vedligeholdelse og

skalsikring af stationerne samt anskaffelse af brandhanekøretøj.
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Desuden vil der fortsat blive arbejdet på at finde langsigtede, bæredygtige løsninger på

udfordringerne vedr. planlægning af de operative medarbejderes arbejdstid samt

implementering af anbefalingerne i PwC’s budgetanalyse fra 2019.

Hovedstadens Beredskab skal sammen med ejerkommunerne afklare valg af

afregningsmetode til feriefonden.

Endelig vil der være fokus på, at der i et vist omfang også i 2020 kan tilvejebringes et

økonomisk råderum, som kan anvendes fra 2021 og frem til tiltag i den nye

risikobaserede dimensionering (RBD), jf. denne dagsordens punkt 2, hvor det anbefales,

at råderummet i PwC’s budgetanalyse spilles ind som finansiering af RBD’en. I og med

det vil skulle forventes, at der vil være en periode med indfasning og implementering,

før det fulde potentiale fra PwC’s budgetanalyse vil kunne indhøstes og anvendes, vil et

økonomisk råderum, realiseret i 2020, kunne udgøre et supplement hertil.

Bestyrelsen forelægges Regnskab 2019 (bilag 1) og tilhørende revisionsberetning (bilag

2) til godkendelse og underskrift.

Endvidere forelægges bestyrelsen Ambulanceregnskab 2019 (bilag 3) og tilhørende

verificering af ambulanceregnskabet fra PwC til orientering (bilag 4).

Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs regnskab 2019 fremsendes

det til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jf. vedtægternes § 13,3. Under

pkt. 12 på nærværende dagsorden er der udarbejdet forslag til paradigme til brug for

orienteringen af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om Årsberetning

2019 samt Regnskab 2019.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

1. Indstillingen godkendt.

2. Til efterretning.

3. Til efterretning.

Underskriftssider fremsendes pr. mail.

Bilag

• Bilag 1 - Årsregnskab 2019

• Bilag 2 - Revisionsberetning 2019
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4.  Orientering om resultat af nordisk
benchmarkinganalyse

Sagsnr.: 2019-0008391

Som opfølgning på orienteringen af bestyrelsen på møde den 3. april 2019 om

iværksættelsen af en nordisk benchmarkinganalyse, forelægges bestyrelsen resultatet

heraf. Analysen omfatter Hovedstadens Beredskab (HBR), Storstockholms Brandforsvar

(SBF) og Oslo Brann- og redningsetat (BRE).

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 3. april 2019 - i forbindelse med godkendelsen af

iværksættelse af budgetanalysen (pkt. 6 på dagsordenen) - orienteret om, at

Hovedstadens Beredskab som supplement hertil og i tråd med ejerstrategiens

målsætninger omkring økonomisk effektivitet, ville deltage i en benchmarkinganalyse

ved Storstockholms Brandförsvar.

Sammenligningen er nu gennemført. Rapporten er vedlagt som bilag. Det er i den

forbindelse Hovedstadens Beredskabs vurdering, at resultatet er meget positivt og

viser Hovedstadens Beredskab som en effektiv organisation, der sagtens kan måle sig

med andre tilsvarende, være eksemplarisk på nogle områder og udvikles på enkelte

andre. Det kan i forlængelse heraf anføres, at de anførte anbefalinger af

udviklingsmæssig art indgår i det igangværende arbejde med den risikobaserede

dimensionering af beredskabet eller i andre igangværende initiativer.

Benchmarkinganalysen er gennemført af EY.

Overordnet konkluderer EY, at der i Danmark har været et særligt stort fokus på

beredskabernes økonomi, der bl.a. har ført til dannelsen af større enheder som et led i

tilpasningen til en reduceret økonomisk ramme, hvor den samlede ramme til

kommunale redningsberedskaber - efter en aftale imellem KL og Finansministeriet - blev

reduceret med ca. 175 mio. kr. Det vurderes ligeledes, at der fortsat er et stort fokus på

beredskabets effektivitet hos ejerkommunerne, hvilket kommer til udtryk i forbindelse

med opgaveprioriteringer mv.

Hovedstadens Beredskabs vurdering bygger eksempelvis på følgende vurderinger fra EY:
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• HBR håndterer flest hændelser pr. medarbejder.

• HBR har det bedste serviceniveau opgjort på udrykningstid og er dermed hurtigst

fremme ved ulykken.

• Der er - for alle tre beredskabers vedkommende - taget flere initiativer til

effektivisering og tilpasning af driften til eksempelvis nye risikobilleder.

• HBR har et tæt samarbejde med de kommunale byggemyndigheder og

rådgivere.

• HBR følger udviklingen i både Danmark og i udlandet med henblik på

understøttelse af udviklingen.

• HBR varetager et bredt opgavesæt, der bl.a. bidrager til den effektive drift.

Sammenfattende vurderes det endvidere bl.a., at:

• Der er mange forhold i de tre beredskabers forudsætninger og måden at løse

opgaver på, der er sammenlignelige, men at beredskaberne i Danmark har en

langt bredere opgaveportefølje, hvilket kan være en af årsagerne til, at HBR i

højere grad end de øvrige to beredskaber tilrettelægger aktiviteterne i

brandmændenes arbejdstid langt mere detaljeret.

• Der kunne være et potentiale for Storstockholms Brandforsvar og Oslo Brann- og

redningsetat i en nyttiggørelse af HBRs erfaringer med planlægningen af

brandmændenes arbejdstid.

• Den kvalitative sammenligning viser, at HBR håndterer flere hændelser end de

øvrige beredskaber samt at serviceniveauet i sammenlignelige områder er ens i

de tre beredskaber.

• Alle tre beredskaber planlægger at arbejde frem imod en mere risikobaseret og

fleksibel bemanding i form af eksempelvis en differentieret bemanding - baseret

på risikobilledet - set over ugen og døgnet. EY vurderer, at der kan være et

effektiviseringspotentiale ved en sådan tilrettelæggelse af beredskabet.

• Alle tre beredskaber har et udbygget samarbejde om både vagtcentral samt

løsning af operative og uddannelsesmæssige opgaver med andre beredskaber.

Det vurderes dog også, at de operative og uddannelsesmæssige samarbejder

med fordel kunne udbygges.

Herudover har EY konkretiseret sammenligningen inden for nogle udvalgte

hovedområder:

Mandskabsplanlægning

Beredskabet i Stockholm har som det eneste erfaring med en fleksibilitet i

bemandingen, uden der dog er tale om en fuldt risikobaseret fleksibilitet, men alene om

en større bemanding i dagtimerne på hverdage - end om aftenen, natten samt

i weekends og på helligdage.

Alle tre beredskaber planlægger den daglige bemanding med et vist overtal med henblik

på at kunne fastholde den nødvendige bemanding. Her opererer beredskabet i

Stockholm og Hovedstadens Beredskab med tilnærmelsesvis samme faktor for

'overbemanding', mens beredskabet i Oslo opererer med en noget større faktor.
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EY anbefaler, at Hovedstadens Beredskab undersøger, hvordan beredskabet i

Stockholm håndterer anvendelsen af overarbejde, da der her vurderes at være en

lavere udgift hertil.

I relation til en større fleksibilitet i den daglige bemanding, vurderer EY, at der er en

varierende åbenhed over for forandringer af arbejdstidstilrettelæggelsen hos

medarbejdergruppen i HBR samt, at de yngre medarbejdere synes mere åbne for en

forandring.

EY peger på, at arbejdstidsaftaler, vagtformer m.m. er baseret på 'fortidens

risikobillede' om brande og at disse bør søges ændret med henblik på at kunne afspejle

behovet for en mere fleksibel tilgang, der afspejler udviklingen i risikobilledet og i

mulighederne for kompetenceudvikling. EY anfører tilsvarende, at der - ikke på

nuværende tidspunkt - er en fælles forståelse imellem Hovedstadens Beredskabs

ledelse og de faglige organisationer om behovet for udvikling af aftalegrundlaget.

Kompetenceudvikling

Hovedstadens Beredskab har en høj grad af strukturering af brandmændenes hverdag

med tilrettelæggelse af både uddannelsesaktiviteter og andre opgaver på den enkeltes

arbejdsdag. En sådan strukturering findes ikke ved de to øvrige beredskaber, men

vurderes at kunne have en positiv effekt, såfremt den blev indført.

Herudover konstaterer EY, at nyansatte brandmænd i Hovedstadens Beredskab i et

meget stort omfang er uddannede inden ansættelsen og derfor kan træde hurtigere ind

i funktionen.

EY peger på, at det er en udfordring for Hovedstadens Beredskab, at antallet af brande

er faldende og antallet af store eller komplicerede hændelser begrænset, idet der

dermed ikke kan opbygges erfaring igennem indsats, men at denne erfaring fremover

skal opbygges igennem uddannelse og øvelser. Tid og faciliteter hertil kan udgøre en

stigende økonomisk belastning i forhold til erfaringsopbygning igennem medvirken i

indsatser.

Alle tre beredskaber ønsker en udvikling, hvor den enkelte brandmand i et stadig større

omfang bliver ansvarlig for udviklingen af egne kompetencer. Derfor er beredskaberne

også meget interesserede i at udvikle anvendelsen af andre læringsmetoder som

eksempelvis e-læring og anden form for læring via selvstudium.

Køretøjer

Hovedstadens Beredskab finansierer som det eneste af beredskaberne sine køretøjer

via leasing.

I forbindelse med nyindkøb gennemføres disse i Hovedstadens Beredskab under ledelse

af en indkøbsansvarlig og i en meget åben proces, hvor både medarbejdere,

producenter og leverandører bidrager med erfaringer og muligheder. Endeligt

gennemføres der et udbud. EY vurderer, at HBRs model i et stort omfang bidrager til

sikring af en høj anvendelighed, en høj kvalitet og en lavere anskaffelsespris.
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Hovedstadens Beredskab har som det eneste beredskab en egen

vedligeholdelsesorganisation, der gennemfører reparation og vedligeholdelse af

køretøjer. Formålet hermed et at have en høj tilgængelighed og korte reparationstider

for specialkøretøjer. Værkstedets servicerer også andre kommunale forvaltninger, når

der er tid. Efterspørgslen herfra er høj.

I tilknytning hertil viser sammenligningen, at Hovedstadens Beredskabs omkostninger til

vedligeholdelse af køretøjer er betydeligt lavere end de to øvrige beredskabers. Dette

kan have sin forklaring i, at reparationerne foretages på eget værksted.

Digitalisering

EY peger på, at alle tre beredskaber ser store driftsmæssige og operative

udviklingsmuligheder i nyttiggørelsen en yderligere digitalisering. Der peges dog også

på, at en sådan udvikling er relativt dyr og derfor ikke nødvendigvis vil kunne

gennemføres i den ønskede takt. Endeligt peges der på, at man bør undersøge

mulighederne for at udvikle eksempelvis implementeringen af robot- og droneteknologi

i et samarbejde imellem flere beredskaber eller i et samarbejde med andre aktører.

Kommende initiativer

Hovedstadens Beredskab vil arbejde videre med erfaringerne fra den gennemførte

sammenligningen, herunder bl.a.:

• Søge at opretholde samarbejdet med de to øvrige beredskaber med henblik på

en fortsat sammenligning af væsentlige områder og en udvikling af Hovedstadens

Beredskab inden for de anbefalede områder.

• Videreførelse af igangsatte samarbejder inden for eksempelvis operativ

vidensdeling, udvikling af Vagtcentralen og mandskabsplanlægningen.

• Inddragelse af  erfaringerne fra sammenligningen i arbejdet med den kommende

risikobaserede dimensionering af Hovedstadens Beredskab.

• Inddragelse af erfaringerne i det generelle udviklingsarbejde af organisationen og

dens rammer, herunder eksempelvis i forhold til udvikling af det brede

opgavesæt, EY peger på som en positiv faktor i relation til økonomi og

effektivitet.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Til efterretning herunder, at der er en god og konstruktiv dialog mellem ledelsen og de

faglige organisationer i Hovedstadens Beredskab om behovet for udvikling.
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5.  LUKKET - Orientering om status på implementering
af anbefalinger i PwCs Budgetanalyse

Sagsnr.: 2019-0010984
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6.  Godkendelse af budget 2021 og overslagsår, 1.
behandling

Sagsnr.: 2020-0000873

Som led i budgetlægningsprocessen skal bestyrelsen godkende forslag til budget 2021

og overslagsår, indeholdende de kommunale driftsbidrag. Forslaget vil herefter blive

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

bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2021 på bestyrelsesmødet i juni

måned. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægternes §13, stk. 2. inden udgangen af

juni måned til ejerkommunerne til orientering.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at fremlagte forslag til budget 2021 og overslagsår

2022-2024, inklusiv forslag til justeret budgetfordelingsnøgle sendes til

HovedMED til høring.

2. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2021 og overslagsår kan

blive yderligere justeret med henblik på endelig vedtagelse af budget 2021 i juni

2020.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2021 samt overslagsår fremgår af tabel 1.

Lønningerne er fremskrevet efter KL's senest offentliggjorte lønskøn.

Effektiviseringer i 2021 og overslagsår følger implementeringen af PwCs budgetanalyse,

men er ikke indarbejdet i budgettet, idet det jf. dagsordenspunkt 2 foreslås reserveret

til implementering af RBD 2021+.

Budgetforslaget indeholder en justering af budgetfordelingsnøglen. Dels grundet den

årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende

afgang af tjenestemænd. Mellemværendet i relation til tjenestemandspensioner

mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab

er reguleret med afsæt i den af bestyrelsen godkendte metode og proces for beregning

af den årlige budgetfordelingsnøgle på bestyrelsesmødet den 20. juni 2018. Dels

grundet en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra

Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af
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de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf.

dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019). Den justerede

budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 2.

Det fremgår af vedtægternes pkt. 6.5 og 6.6., at en justering af budgetfordelingsnøglen

(jf. bilag 1 under pkt. 7 på nærværnede dagsorden), der ligger ud over den årlige

justering grundet afgangen af tjenestemænd, skal vedtages af samtlige interessenters

kommunalbestyrelser.

Der vil derfor i forbindelse med bestyrelsens 2. behandling af budgettet på mødet i juni

blive udarbejdet forslag til et indstillingsparadigme til behandling af den justerede

budgetfordelingsnøgle i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

 

Tabel 1: Budget 2021 samtoverslagsårene 2022-2024

Alle tal i mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Løn 444,4 459,0 474,6 490,8

Tjenestemandspensionsopsparing 14,2 13,6 12,3 10,6

Investeringspulje 12,4 12,6 12,8 13,1

Huslejeinkl. forbrugsudgifter 40,8 41,5 42,3 43,1

Øvrige driftsudgifter 108,8 108,7 108,5 108,2

Udgifteri alt 620,6 635,5 650,6 665,9

     

Eksterne indtægter -247,2 -253,4 -259,7 -266,2

Bidragfraejerkommuner -373,4 -382,2 -390,9 -399,7

Indtægteri alt -620,6 -635,5 -650,6 -665,9

 

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

satser fra Kommunernes Landsforening (KL), september 2019. Indtægterne er

fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

Tabel 2: Den justeredebudgetfordelingsnøgle

Alletalipct

Før 2021

B-nøgle

Efter 2021

B-nøgle
Forskel

Ejerkommuner

Albertslund 1,79 1,79 0,00

Brøndby 1,97 1,96 -0,01

Dragør 1,13 1,12 -0,01

Frederiksberg 8,33 8,28 -0,05

Glostrup 1,32 1,32 0,00
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Hvidovre 2,95 2,95 0,00

København 80,32 80,40 0,08

Rødovre 2,19 2,18 -0,01

I alt 100 100

 

Investeringspuljen for året 2021 beløber sig til 12,4 mio. kr. hvori 6,1 mio. kr. af disse

svarer til den årlige leasingudgift, jf. tabel 3 og bilag 1. De resterende ca. 6,2 mio. kr.

anvendes til it- og materielinvesteringer.

Tabel 3: Investeringspuljen

Alle tal i mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Investeringspulje 12,4 12,6 12,8 13,1

Alleredeprioriteredeaktiviteter (leasing) 6,1 6,1 5,7 5,6

Investeringspuljenefterleasingudgift 6,2 6,5 7,1 7,5

 

Ejerkommunernes driftsbidrag for årene 2021-2024 fremgår af tabel 4. Indtægterne er

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

fremskrivningssatser fra KL, som er helholdsvis 1,9 % på drift og 2,8 % på løn.

 

Tabel 4: Driftsbidrag for årene 2021-2024

Alletalitkr. 2021 2022 2023 2024

Ejerkommuner

Albertslund -6.677 -6.834 -6.989 -7.148

Brøndby -7.320 -7.491 -7.662 -7.836

Dragør -4.194 -4.292 -4.390 -4.490

Frederiksberg -30.903 -31.628 -32.347 -33.080

Glostrup -4.917 -5.032 -5.147 -5.264

Hvidovre -11.004 -11.262 -11.519 -11.780

København -300.211 -307.253 -314.246 -321.366

Rødovre -8.169 -8.360 -8.551 -8.744

Udgifteri alt -373.395 -382.153 -390.852 -399.707
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Tabel 5 viser ejerkommunernes samlede udgifter til driftsbidraget i 2021-priser. Faldet

i driftsbidraget skyldes udviklingen i tjenestemandsbidraget for København og

Frederiksberg kommuner, mens den for de øvrige ejerkommuner er konstant.

Tabel 5: Driftsbidrag for årene 2021-2024 i 2021 priser

Alletalitkr. 2021 2022 2023 2024

Udgifteri alt -373.395 -372.706 -371.737 -370.703

Som det fremgår af bilag 1 under dagsordenens punkt 2 (tabel 3, side 22) - er

driftsbidraget pr indbygger faldende, når der tages højde for befolkningsudviklingen i de

8 ejerkommuner.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at det fremlagte forslag til budget 2021 og

overslagsår, inklusiv forslag til justeret budgetfordelingsnøgle sendes til HovedMED til

høring mhp., at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsen endelige behandling

af forslag til budget 2021 på bestyrelsesmødet i juni måned.

Ejerkommunernes feriepengeforpligtigelse overfor Hovedstadens Beredskab vil blive

indarbejdet ifm. 2. behandlingen af budget 2021 og overslagsår på bestyrelsesmødet i

juni 2020. Som opfølgning på bestyrelsens beslutning vedr. håndtering af

feriepengeforpligtigelsen på bestyrelsesmødet den 26. juni 2019 under dagsordenens

punkt 5, har Hovedstadens Beredskab den 20. april 2020 møde med

kommunaldirektørkredsen mhp. endelig afklaring af ejerkommunernes ønsker og

anbefaling vedr. afregningsmetode mhp. at forelægge dette til beslutning på

bestyrelsesmødet den 24. juni 2020. PwC har ultimo marts 2020 med afsæt i aktuelle

forventninger foretaget en opdatering af skøn over størrelsen af den feriegodtgørelse,

der skal indefryses. Dette beløber sig til 50,5 mio. kr. Heraf udgør ca. 4,04 mio. kr. den

særlige feriegodtgørelse, der som udgangspunkt er en del af Hovedstadens Beredskabs

almindelige driftsbudget.

Foranlediget af angrebene på en række offentlige bygninger i sommeren 2019 har

Hovedstadens Beredskab medio 2019 igangsat en kortlægning og nu efterfølgende

vurdering af behovet for skalsikring af Hovedstadens Beredskabs stationer ift. adgang

for uvedkommende samt sikring af materiel mod tyveri, hærværk, vejrlig m.v.

Hovedstadens Beredskab forventer at kunne forelægge resultatet og heraf afledte

anbefalinger på bestyrelsesmødet i juni 2020. Der er i udgangspunktet ikke reserveret

midler hertil i forslag til budget 2021 og overslagsår.

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2021 og

overslagsår kan blive yderligere justeret med henblik på endelig vedtagelse af budget

2021 på bestyrelsesmødet i juni 2020.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

1. Indstillingen godkendt.

2. Til efterretning.
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7.  Orientering om Ankestyrelsens afgørelse i
forbindelse med vedtægtsændringer

Sagsnr.: 2019-0006928

Bestyrelsen orienteres om Ankestyrelsens afgørelse i forbindelse med de af bestyrelsen

og ejerkommunerne godkendte vedtægtsændringer i 2018/2019.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen tager orienteringen om Ankestyrelsens afgørelse om

vedtægtsændringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af bestyrelsens og ejerkommunernes godkendelse af en række forslag til

vedtægtsændringer i 2018/2019 har Hovedstadens Beredskab fremsendt vedtægterne

til godkendelse i Ankestyrelsen.

Vedtægtsændringerne indeholdt bl.a. et nyt punkt 5.2 om kompetenceoverførsel til

beredskabet til at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold på

byggelovgivningens område, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter

byggelovgivningen, og hvor der samtidig er en konkret risiko for personskade.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse af 23. december 2019 meddelt, at de ikke på det

foreliggende grundlag kan godkende vedtægtsændringerne vedr. pkt. 5.2, idet de er af

den opfattelse, at punktet kan være i strid med byggelovens bestemmelser herom, og

har derfor anmodet Transport- og Boligministeriet om en udtalelse.

I denne sammenhæng peger Ankestyrelsen på, om vedtægtsbestemmelsen bør

indeholde en angivelse af det tidsrum, hvori redningsberedskabet kan træffe afgørelser.

Endvidere stiller Ankestyrelsen spørgsmål om, hvorvidt bestemmelsen bør

konkretiseres mere f.eks. i forhold til en nærmere beskrivelse af, hvilke typer bygninger,

festivalpladser mv., der er omfattet af kompetencen. Ankestyrelsen vil vende tilbage til

sagen, når ministeriets svar foreligger.

De øvrige vedtægtsændringer blev godkendt af Ankestyrelsen. De gældende vedtægter

er vedlagt som bilag 1 til orientering.
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Samarbejdsorganet er på sit møde den 6. februar 2020 orienteret om sagen.

Hovedstadens Beredskab vil vende tilbage med et forslag til videre handlinger,

når ministeriets svar foreligger, og Ankestyrelsen er vendt tilbage til sagen. 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Ankestyrelsens afgørelse om

vedtægtsændringerne til efterretning.

De vedlagte opdaterede vedtægter vil efter orientering af bestyrelsen blive lagt på

Hovedstadens Beredskabs hjemmeside samt sendt til ejerkommunerne til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Til efterretning.

Bilag

• Bilag 1 - Vedtægter for Hovedstadens Beredskab godkendt december 2019

Side 19



8.  LUKKET - Kompetenceoverdragelse
Sagsnr.: 2019-0011191
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9.  LUKKET - Orientering om status på sag rejst af FOA
Sagsnr.: 2019-0007684
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10.  LUKKET - Orientering om status på
bemyndigelsessag

Sagsnr.: 2019-0008498
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11.  LUKKET - Orientering om forhandlinger
Sagsnr.: 2019-0012419
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12.  Godkendelse af Årsberetning 2019
Sagsnr.: 2019-0010457

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

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

målsætninger i strategien. Bestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs

Årsberetning 2019 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering

blandt ejerkommunerne.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender Årsberetning 2019 for Hovedstadens Beredskab.

2. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats

på de 5 områder i strategien.

• Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

• Økonomisk effektivitet

• Serviceniveau og samarbejde med kommunerne        

• Forebyggelse og frivillige    

• Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag 1, indeholder

forskellige artikler samt en billedserie fra ’Året det gik’, som afspejler arbejdet med

ejerstrategiens målsætninger i 2019. 

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 efterlevelsen af

gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2019. SLA'en beskriver det serviceniveau,

Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab,

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

indarbejdet i Årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev

på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og

kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.
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Bestyrelsen forelægges Årsberetning 2019 for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

Umiddelbart herefter indarbejdes Årsregnskabet for 2019 i Årsberetning 2019 - der

tages i den forbindelse forbehold for godkendelsen af Regnskab 2019 under pkt. 3 på

nærværende dagsorden - og Årsberetning 2019 fremsendes til ejerkommunerne til

orientering, jf. bestemmelse herom i ejerstrategien. Der er til dette formål udarbejdet

vedlagte paradigme til brug for orientering af kommunalbestyrelserne i

ejerkommunerne omkring Årsberetning 2019, der samtidig indeholder en orientering

om Regnskab 2019.

Jf. pkt. 18 på nærværende dagsorden indstilles, at der kommunikeres internt samt

eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning

2019 og Regnskab 2019.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Årsberetning 2019

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2019 og

Regnskab 2019
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13.  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.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om aktuelle sager på arbejdsmiljøområdet

herunder:

Helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde

Som orienteret om på bestyrelsesmødet i november 2019, tilbyder Hovedstadens

Beredskab medarbejdere med natarbejde en helbredsundersøgelse. Pr. 4. marts 2020

har 276 ud af 723 medarbejdere taget imod tilbuddet.

Det er aftalt med Flyvemedicinsk Klinik, at Hovedstadens Beredskab bliver orienteret

om den overordnede helbredstilstand blandt de gennemførte helbredsundersøgelser.

Hovedstadens Beredskab har pt. ikke modtaget denne orientering. Når orienteringen er

modtaget vil Hovedstadens Beredskab se på resultatet og vurdere, hvilke tiltag der kan

være brug for. Der har været afholdt indledende møder med Arbejdsmiljø København

om muligt samarbejde, blandt andet vedrørende fysiske og psykiske udfordringer ved

natarbejde. Næste møde er kalendersat til medio maj 2020.

BIOBRAND II forskningsprojekt

Som orienteret om på bestyrelsesmøde i november 2019 deltager Hovedstadens

Beredskab i forskningsprojekt BIOBRAND II. Det første møde i projektet var torsdag den

16. januar 2020, hvor detaljer omkring den videre proces blev fremlagt. Projektet vil se

på forebyggelse af sodpåvirkning ved brandslukning og undersøge om ændrede

arbejdsgange ved brandslukning mindsker sodafsætningen på hud.

Arbejdstilsynets tilsynsindsats ved beredskaberne
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I forbindelse med det øgede fokus, der er på brandfolks

arbejdsmiljø, har Arbejdstilsynet iværksat en styrket tilsynsindsats ved tilsyn med

hygiejneprocedurer og brandfolks udsættelse for brænderøgspartikler. Med baggrund i

denne indsats er Hovedstadens Beredskab ved at kortlægge forholdene på stationerne.

I forlængelse af dette er der ligeledes fokus på hygiejneforhold, hvor der ved ildløs har

været forekomst af asbest. 

TRiM - Trauma Risk Management

I forbindelse med projektet "TRiM" er der i 2019 afholdt 2 kursusdage for de første

samtaleledere (TRiM Practitioner), i alt 16 personer. De er nu klædt på til at

gennemføre en krisesamtale i en gruppe eller ved en-til-en samtaler. Der planlægges

afholdelse af flere kurser i 2020.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i november 2019 mellem

MED-organisationen og direktionen blev der gjort status ift. 2019 og fastlagt mål for

2020.

2019 har blandt andet været præget af genforhandling af MED-aftale samt valg af

arbejdsmiljørepræsenter i hele organisationen. Der var ligeledes fokus på arbejdsmiljøet

ved den årlige beredskabsøvelse, der blev afholdt internt i Hovedstadens Beredskab hen

over året på de respektive stationer.

Derudover har alle arbejdsmiljørepræsentanter i 2019 gennemført den lovpligtige

arbejdsmiljøuddannelse og vil i løbet af 2020 blive tilbudt supplerende efteruddannelse

inden for arbejdsmiljø. På tilsvarende vis vil repræsentanter i de nye MED-udvalg i løbet

af 2020 få tilbud om MED-uddannelsen.

Der er aftalt følgende mål for arbejdsmiljø i 2020:

• Udarbejde en ny arbejdsmiljøstrategi

• Udarbejde en arbejdsmiljøpolitik

• Gennemførelse af APV

• De enkelte arbejdsmiljøgrupper skal indenfor eget ansvarsområde opstille mål

for 2020 for at styrke det lokale arbejde med arbejdsmiljø

• Implementere TRiM i organisationen.

Arbejdsskader og nærvedhændelser

Af vedlagte bilag 1 fremgår en samlet opgørelse over arbejdsskader og

nærvedhændelser i 2019. Heraf ses, at den hyppigste årsag til arbejdsskader er

'vold/trusler' ligesom de fleste nærvedhændelser vedrører henholdsvis 

'udadreagerende person' , 'truende person' eller 'patient slår ud efter redder'. Det er

primært ambulancetjenesten, der er berørt heraf.

Hovedstadens Beredskab nedsatte derfor i 2019 en særlige arbejdsgruppe, der skal se

på vold og trusler. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i 2020. 
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Det fremgår ligeledes af bilag 1, at en anden væsentlig årsag til arbejdsskader skyldes

løft og forflytninger - igen primært i ambulancetjenesten. Selv om løft og forflytninger

er en fast del af ambulancereddernes job kan det ikke undgås, at omfanget påvirker

deres fysik. Med afsæt i antallet af skader grundet løft og forflytning i 2018 nedsatte

Hovedstadens Beredskab i 2019 en særlige arbejdsgruppe, der skal se på løft og

forflytning. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i 2020.

I forbindelse med nytåret 2019/2020 blev der indberettet 6 situationer, hvoraf to

vedrørte personskader. Hovedstadens Beredskab havde forinden iværksat en række

forebyggende tiltag overfor mandskabet, herunder uddeling af sikkerhedsbriller og

ørepropper samt fokus på særlige forhold omkring fremkørsel og opmarch af køretøjer,

så hurtig retræte kunne ske.

Ud over den individuelle opfølgning på alle arbejdsskader og nærvedhændelser drøftes

relevante sager i EnhedsMED og i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Sammenlignet med 2018, er der sket et fald i antal anmeldte arbejdsskader fra 117

anmeldte skader i 2018 til 112 anmeldte skader i 2019.  Ift. nærvedhændelserne var der

anmeldt 49 nærvedhændelser i 2018 og 77 i 2019. For Hovedstadens Beredskab er det

vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge ved at anmelde såvel arbejdsskader som

nærvedhændelser for i et læringsperspektiv at kunne iværksætte korrigerende

og forebyggende tiltag.

Sygefravær

Af vedlagte bilag 2 fremgår sygefravær for 2019 sammenholdt med 2018.

Sammenholdes tabel 1 og tabel 3 i bilag 2, ses, at efter at have ligget under

2018-niveauet i løbet af første halvår af 2019 lå sygefravær i sidste halvår af 2019 over

niveauet i 2018. Samlet ligger sygefraværet for 2019 således på niveau med

sygefraværet i 2018, til trods for de iværksatte indsatser mhp. at nedbringe

sygefraværet.

Projekt sygefravær

Hovedstadens Beredskab søgte derfor primo december 2019 en pulje hos Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering til nedbringelse af sygefravær på offentlige

arbejdspladser. Lige før jul meddelte styrelsen, at Hovedstadens Beredskab har fået

tilsagn om 4.6 mio. kr. ud af de søgte 5.3 mio. kr. Hovedstadens Beredskab igangsætter

derfor i foråret 2020 et større sygefraværsprojekt, der vil fortsætte til udgangen af

december 2021. Der vil blive ansat to medarbejdere i forbindelse med projektet.

Som en del af indsatsen skal Hovedstadens Beredskabs sygefraværspolitikker og

værktøjer evalueres, ledernes kompetencer i relation til sygefravær og afholdelse af

vanskelige samtaler skal styrkes, og medarbejderinddragelsen i sygefraværsindsatsen

skal øges. Derudover skal datagrundlaget i relation til sygefravær kvalificeres, herunder

en undersøgelse af sammenhængen mellem vagtplanlægning og sygefravær/trivsel

blandt operative medarbejdere, ligesom afrapporteringen og den aktive anvendelse af

sygefraværsdata skal forbedres.
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Hovedstadens Beredskab ønskede desuden at styrke forebyggelsen af

arbejdsmiljøproblemer relateret til større hændelser, men dette er vurderet til at falde

uden for puljens sigte, hvorfor det tildelte beløb er reduceret.

Pandemi - Coronavirus

Der henvises til særkilt status under nærværende dagsordens pkt. 14.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Til efterretning. Der følges op på bemærkninger vedr. øget deltagelse i

nathelbredsundersøgelse samt muligheden for at sammenligne sygefravær med

lignende organisationer.
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14.  Orientering om HBR håndteringer og prioriteringer
i relation til Coronavirus

Sagsnr.: 2020-0002391

Bestyrelsen orienteres om Hovedstadens Beredskabs håndteringer og prioriteringer i

relation til coronavirus (COVID-19).

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Grundet sagens hastige udvikling giver Beredskabsdirektøren på mødet en supplerende

mundtlig orientering om den aktuelle status.

I forbindelse med den opståede coronavirus (COVID-19) i Kina og deraf efterfølgende

pandemiske smittespredning til bl.a. Europa har Hovedstadens Beredskab iværksat en

række initiativer i forhold til ejerkommunerne samt internt i Hovedstadens Beredskab

ift. egen håndtering og prioritering.

Ejerkommunerne

Af Hovedstadens Beredskabs koordinerende arbejde med ejerkommunernes

beredskabsplaner (Plan for fortsat drift), fremgår det, at ejerkommunernes

Sundhedsberedskabsplaner - der udarbejdes efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen -

er opdaterede og alle indeholder enten actioncard eller forholdsregler i forhold til

pandemisk influenza, og dermed også omfatter planlægning for håndtering af

COVID-19. Derudover refererer flere ejerkommuner til beredskabsstyrelsens vejledning

for pandemisk influenza, for aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske

samfundsfunktioner.

Hovedstadens Beredskab inviterede hhv. den 25. og 26. februar 2020 repræsentanter

for ejerkommunernes administrative stabe til statusmøder mhp. at give den seneste

information om sygdommens udbredelse, forebyggende tiltag, forslag til

kommunikationsstrategi samt værktøj til gennemførelse af en sårbarhedsanalyse i

relation til stort fravær af medarbejdere.

De allerede planlagte øvelser for de kommunale, administrative stabe til afvikling i maj

måned med temaet pandemi påtænkes konverteret til en temadag, mhp. evaluering af
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stabsprocessen under hele corona-håndteringen og erfaringsopsamling til brug for

Sundhedsberedskabsplanernes actioncards om pandemisk influenza. Et sådant

arrangement vil i givet fald blive afholdt, når vi 'kommer på den anden side' af

COVID-19.

Herudover har Hovedstadens Beredskab fokus på løbende servicering af

ejerkommunerne i forbindelse med deres arbejde med en videre planlægning i relation

til håndtering af COVID-19 i det omfang, det efterspørges. Alle ejerkommuner har

etableret egen krisestyringsorganisation, og de fungerer efter planerne. Hovedstadens

Beredskab står til rådighed døgnet rundt for kommunernes stabe, idet alle 5 stabschefer

er sat på rådighedsvagt.

Der afholdes ugevise videomøde i den koordinerende stab (som i denne tid træder i

stedet for Hovedstadens Beredskabssamordning) mellem alle kommuners

repræsentanter i dette forum.

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab har løbende implementeret myndighedernes anbefalinger i

relation til COVID-19 i takt med, at de er blevet meldt ud, herunder ift. egne

medarbejderes rejse- og mødeaktivitet, sygemeldinger, hygiejne samt øvrige

personalerelaterede udmeldinger. Derudover blev der i løbet af uge 7 og 8 foretaget

intern afklaring af sårbarheder i relation til stort fravær af medarbejdere, og i

forlængelse heraf gennemførte de enkelte afdelinger i Hovedstadens Beredskab en

planlægning af afhjælpende initiativer.

Hovedstadens Beredskabs egen krisestab har været således været aktiveret siden

medio uge 7. Hovedstadens Beredskab har en løbende og tæt dialog med relevante

myndigheder, herunder koordination i de Lokale og Strategiske Beredskabsstabe, LBS og

LBSS, under hhv. Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi.

De forebyggende foranstaltninger er udvalgt og beskrevet i samråd med den rådgivende

læge, der er tilknyttet Hovedstadens Beredskab.

Bestyrelsen blev via mail den 12. marts 2020 orienteret særskilt om status på de af

Hovedstadens Beredskab iværksatte initiativer på baggrund af pressemødet i

Statsministeriet den 11. marts 2020 med henblik på at understøtte og opretholde

beredskabets samfundskritiske funktioner. Der henvises i den forbindelse til vedlagte

bilag 1.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Til efterretning. Der var opbakning til planlagt evaluering. Beredskabsdirektøren

orienterede om foreløbige forventede økonomiske konsekvenser for Hovedstadens

Beredskab.
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15.  Orientering om bæredygtighed
Sagsnr.: 2020-0000823

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning på møde den 6. november 2019 forelægges

bestyrelsen en status på Hovedstadens Beredskabs arbejde med bæredygtighed i bred

forstand til orientering.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 2. april 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen over for bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har ’Bæredygtighed – Socialt og Miljømæssigt’ som ét blandt

5 overordnede strategiske indsatsområder i en flerårig strategiplan, blandt andet med

det klare formål at være med til at understøtte FNs verdensmål. 

De konkrete målsætninger udmøntes i årlige virksomhedsplaner. Med afsæt i

virksomhedsplanen for 2019 har der i 2019 været fokus på:

• Udviklingen af Ungdomsbrandkorpset (UBK)

◦ I løbet af 2019 er der generelt sket en stor udvikling af enheden. Der har

været en første dialog med ejerkommunerne om at udvide UBK og som

led heri blev der etableret et samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Der er desuden etableret en ungeenhed i Frivilligenheden (for at fastholde

de unge i beredskabet). Projektet fortsætter i 2020.

• Ansættelsen af beredskabselever  

◦ I 2019 blev der ansat 20 beredskabselever i nyoprettede elevpladser. Fra

2020 og frem ansættes yderligere 10 elever årligt. I forbindelse med

ansættelsen af nye elever primo 2020 blev der iværksat initiativer til at

sikre en bredere sammensætning af ansøgere til stillinger i Hovedstadens

Beredskab mhp. at sikre det bedst mulige rekrutteringsgrundlag.

• Nedbringelse af miljøbelastningen på stationerne

◦ I 2019 har der været en målrettet italesættelse af at reducere el-, vand- og

varmeforbruget på den enkelte station. Arbejdet er sket som en

kombination af monitorering af området og adfærdsregulering af

medarbejderne på den enkelte location.

◦ De fleste af Hovedstadens Beredskabs stationer er opført omkring år 1900,

hvorfor potentialet i en mere målrettet indsats er stort. Hovedstadens
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Beredskab er ikke ejer men lejer af bygningerne, hvorfor eventuelle

energiforbedrende foranstaltninger vil skulle ske i samarbejde med

ejerkommunerne/udlejere. I 2020 vil stationernes vedligeholdelsesbehov

blive kortlagt.       

• Implementering af Indkøbspolitik

◦ I 2019 er Hovedstadens Beredskabs indkøbspolitik (vedlagt som bilag) 

implementeret med afsæt i politikkens 6 strategiske målsætninger. Blandt

målsætninger er at fremme en udvikling af mere miljørigtige og

samfundsansvarlige indkøbsaftaler:

▪ Konkret har Hovedstadens Beredskab ved kravsspecifikationen af

køretøjer krævet, at motorerne skal udlede så få partikler som

muligt. Ved en test gennemført af Arbejdstilsynet, viser målinger af

de nye automobilsprøjter, at det ikke var muligt at måle

partikeludledninger, selv i et lukket rum.

▪ Ligeledes er de benzindrevne overtryksventilatorer, som stort set

anvendes ved alle brande, udskiftet med elektriske

ventilatorer, således at anvendelse af fossilt brændstof minimeres.

◦ Indkøbspolitikken stiller endvidere krav til potentielle leverandører og

deres underleverandører om at overholde lovgivningsmæssige

forpligtelser og rettigheder.

◦ I 2020 påbegyndes arbejdet med at lægge en strategi for udfasning af

fossile brændstoffer til fordel for el eller andre drivmidler. 

• Strategier vedr. 'Socialt- og Miljømæssigt ansvar' og 'Mangfoldighed'

◦ I 2019 blev der påbegyndt et arbejde omkring udarbejdelse af en strategi

for Hovedstadens Beredskabs arbejde med socialt- og miljømæssigt

ansvar. Arbejdet hermed er indtil videre udskudt til 2021, idet de afsete

ressourcer pt. er allokeret til udarbejdelsen af den kommende

Risikobaserede Dimensionering (RBD 2021+) samt it-sikkerhedsområdet.

Det samme er tilfældet ift. en afdækning af, hvordan Hovedstadens

Beredskab vil arbejde med mangfoldighed.

◦ Arbejdet omkring en strategi for mangfoldighed forventes genoptaget i

løbet af 2020.

Idet bæredygtighed er et tværgående strategisk indsatsområde for Hovedstadens

Beredskab har der, manglende konkrete strategier til trods, været indtænkt

bæredygtighed direkte eller indirekte i en række øvrige projekter og initiativer i

Hovedstadens Beredskab:

• Bæredygtighed er således også indtænkt i håndteringen af affald samt udgået

materiel. Og afspejler sig ligeledes i konkrete arbejdsprocesser og systemer, der

er med til at understøtte et mindre papirforbrug og manuelle arbejdsgange.

• På autoværkstedet er der gennemført et projekt, hvor bedre arbejdsmiljø og

energibesparelse går hånd i hånd. Her er der udskiftet et stort antal lysarmaturer

i loftsbelysninger, der dels sikrer et bedre lys ved arbejdet på værkstedet og dels

medfører en væsentlig reduktion af strømforbruget. 

• På IT-området er der iværksat en række initiativer, der samtidig er med til at

understøtte bæredygtighed    
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◦ Migrering til Office 365 og dermed Skype licenser til samtlige

Hovedstadens Beredskab medarbejdere, der giver mulighed for

mødeaktiviteter på tværs af lokationer, uden behov for transport til og fra

møder.

◦ Implementering af nyt videokonferenceanlæg (StarLeaf) som kan tilgås fra

bærbare/mobile devices og dermed fjerner behov for transport til/fra

videokonferencelokaler.

◦ Udskiftning af 46 ældre stationære PC’er på stationerne til nye og mere

strømbesparende modeller.

◦ Større genbrug af bærbare PC’er og mobile devices (tablets /

smartphones) for at undgå unødige indkøb.

• I forhold til mangfoldighed har Hovedstadens Beredskab   

◦ De sidste 6 år deltaget i Copenhagen Pride, med såvel ledelse som

medarbejdere.

◦ Deltaget ved flere møder og konferencer med oplæg og i diskussioner om

mangfoldighed i vores branche.

◦ Derudover er Hovedstadens Beredskab repræsenteret i LGBT Business

Network, der omfatter en stor gruppe af danske virksomheder og

organisationer.

• På arbejdsmiljøområdet er der et stort fokus på håndtering og minimering af

eksponering for skadelige stoffer   

◦ Der arbejdes fortsat med 'projekt rene branddragter'.

◦ Hovedstadens Beredskab har tidligere deltaget i forskningsprojektet

BIOBRAND I og deltager jf. orienteringen af bestyrelsen under pkt. 13 på

nærværende dagsorden i BIOBRAND II.

• Hvidovre Brandstation

◦ På Hvidovre Brandstation er der igangsat initiativer, der skal undersøge

mulighederne for at reducere elforbrug gennem opsætning af

solfangeranlæg samt reducere forbruget af slukningsvand gennem

opsamling og anvendelse af regnvand.

Jf. punkt 2 på nærværende dagsorden er der i oplæg til drøftelse af serviceniveau og

retning i den kommende risikobaserede dimensionering (RBD 2021+) indarbejdet en

option om, at Hovedstadens Beredskab fremadrettet skal prioritere en mere målrettet

indsats vedr. bæredygtighed.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Til efterretning.

Bilag

• Bilag 1 - Hovedstadens Beredskabs Indkøbspolitik
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16.  LUKKET - Henvendelse fra Glostrup Kommune vedr.
arbejdsgruppe

Sagsnr.: 2020-0002106
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17.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Beredskabsdirektøren orienterede om Ungdomsbrandkorpset og dets resultater.

Bestyrelsen vil få forelagt en status på bestyrelsesmødet i juni med afsæt i ekstern

evaluering.
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18.  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 kommunikeres internt samt eksternt på

Hovedstaden Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning 2019

og Regnskab 2019.

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Indstillingen godkendt.
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19.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende

bestyrelsesmøde den 24. juni 2020.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. juni 2020 kl.  08.30 - 10.30. Følgende

dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

• Godkendelse af udkast til RBD 2021+ (1. behandling)

• LUKKET - Orientering om opfølgning på supplerende analyse I RBD 2017+

• LUKKET - Godkendelse af oplæg vedr. skalsikring

• Godkendelse af valg af afregningsmetode vedr. ny ferielov

• Godkendelse af budget 2021 og overslagsår (2. behandling)

• Orientering om status vedr. Corona

• Orientering om Årsrapport, Ungdomsbrandkorps    

• LUKKET - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse,

første halvår 2020

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

• Kommunikation fra bestyrelsen

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

  Til efterretning. Der henvises til bemærkning under pkt. 20, eventuelt.
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20.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 22. april 2020

Beredskabsdirektøren orienterede om, at det på baggrund af møde i 

kommunaldirektørkredsen den 20. april 2020 anbefales, at punkt om afregningsmetode

vedr. ny ferielov udskydes til bestyrelsesmødet i september. Der var ingen

bemærkninger hertil.

Mødet sluttede kl. 10.30.
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