
4.  Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe
Sagsnr.: 2020-0002106

Som opfølgning på beslutningen på bestyrelsesmødet den 22. april 2020 forelægges

bestyrelsen forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Station Glostrup til

godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 3. juni 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektørkredsen indstiller:

• at bestyrelsen godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedr.

Station Glostrup.

Sagsfremstilling

Glostrup Kommune fremsendte i foråret 2020 et dagsordenspunkt til behandling i

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse, idet Glostrup Kommune, som del af et kommende

byudviklingsprojekt, kan komme til at stå i en situation, hvor man vil skulle opsige

Hovedstadens Beredskabs lejemål af brandstationen i Glostrup og foreslog overfor

bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra Hovedstadens

Beredskab samt Glostrup, Albertslund og Brøndby kommuner, der skal udarbejde plan

for og identificere beslutningspunkter ift. placering af evt. ny brandstation.

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 22. april 2020, at kommunaldirektørkredsen får

til opgave at udarbejde oplæg om sagen til bestyrelsen med afsæt i

etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab.

Kommunaldirektørkredsen har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til

kommissorium.

Det følger af kommissoriet, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, bestående af

kommunaldirektører fra hhv. Albertslund, Brøndby, Glostrup,

Hvidovre og Københavns Kommuner samt beredskabsdirektøren. Arbejdsgruppen

sekretariatsbetjenes af Hovedstadens Beredskab. Arbejdsgruppen refererer til den

samlede kommunaldirektørkreds, der indstiller til bestyrelsen.

Arbejdsgruppens overordnede opgave er at udarbejde et beslutningsoplæg til

bestyrelsen med afsæt i etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab, blandt
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andet indeholdende en økonomisk model for håndteringen af problemstillingen, der vil

kunne danne præcedens for evt. lignende situationer.

Arbejdsgruppen fastlægger og planlægger selv sit arbejde, herunder møder i den

samlede kommunaldirektørkreds og udarbejder i den forbindelse en overordnet

tidsplan. Arbejdsgruppen inddrager løbende den samlede kommunaldirektørkreds i

principielle spørgsmål, herunder spørgsmål med økonomiske konsekvenser.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til kommissorium for

arbejdsgruppen.

Medarbejderne i Hovedstadens Beredskab er medio juni 2020 orienteret om det

kommende arbejde.

Beslutning i bestyrelsen den 24. juni 2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Franciska Rosenkilde, Kim Christiansen, Mikkel Dencker

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til kommissorium vedr. Station Glostrup
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