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Forslag Kommissorium  
 
Station Glostrup 
 
 
 
Baggrund  Glostrup Kommune kan, som del af et kommende 

byudviklingsprojekt, komme til at stå i en situation, hvor man 
vil skulle opsige Hovedstadens Beredskabs lejemål af 
brandstationen i Glostrup og har overfor bestyrelsen foreslået, 
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. 
 
På bestyrelsesmødet den 22. april 2020 blev det besluttet at 
give kommunaldirektørkredsen til opgave at udarbejde et 
oplæg til bestyrelsen med afsæt i etableringsgrundlaget for 
Hovedstadens Beredskab.  
 
Inden etableringen af Hovedstadens Beredskab servicerede 
Station Glostrup sammen med Station Hvidovre de fem 
kommuner i det tidligere Vestegnens Brandvæsen – 
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre. 
 

Formål Formålet er at udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsen, 
blandt andet indeholdende en økonomisk model for 
håndteringen af problemstillingen, der vil kunne danne 
præcedens for evt. lignende situationer. 
 
I beslutningsoplægget skal endvidere indgå en beskrivelse af, 
hvorledes lignende situationer har været håndteret tidligere. 
 
 

Organisering Der nedsættes en mindre arbejdsgruppe bestående af  

 Kommunaldirektør Maj Buch, Glostrup (formand for 
arbejdsgruppen) 

16. juni 2020 
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 Kommunaldirektør Jette Runchel, Albertslund 

 Kommunaldirektør Peter Kjærsgård Pedersen, 
Brøndby 

 Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Hvidovre 

 Økonomidirektør Mads Grønvall, København 

 Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen, 
Hovedstadens Beredskab 

Arbejdsgruppen har mulighed for at trække på relevante 
ressourcepersoner, fx ift. jura og økonomi, fra de deltagende 
kommuner og Hovedstadens Beredskab.  
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Hovedstadens 
Beredskab v. Pernille Andersen. 
 
Arbejdsgruppen refererer til den samlede 
kommunaldirektørkreds bestående af: 

 Jette Runchel, Albertslund 

 Peter Kjærsgård Pedersen, Brøndby 

 Henrik Harder, Dragør 

 Stig Henneberg, Frederiksberg 

 Maj Buch, Glostrup 

 Nich Bendtsen, Hvidovre 

 Mads Grønvall, København 

 Anders Agger, Rødovre 

 Jakob Vedsted Andersen, Jens Volkmann-Dinesen, 
(Hovedstadens Beredskabs direktion) 

 
Det er den samlede kommunaldirektørkreds, der indstiller til 
bestyrelsen.  
 
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.  
 

Leverancer Arbejdsgruppen udarbejder forslag til leverancer. 
 

Tidsplan og 
deadlines 

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til tidsplan. 
 
Der er for nuværende planlagt følgende møder i 2020 og 2021 
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i hhv. Arbejdsudvalget (AU) og i bestyrelsen (BM):  

 3. juni 2020 (AU) og 24. juni 2020 (BM) 

 16. september 2020 (AU) og 30. september 2020 (BM) 

 21. oktober 2020 (AU) og 4. november 2020 (BM) 

 24. marts 2021 (AU) og 21. april 2021 (BM) 
 

Dagsordenen til møderne udsendes senest 7 hverdage før 
mødets afholdelse. Forinden har formanden godkendt 
dagsordenen. Deadline for aflevering af dagsordenspunkter til 
de enkelte møder afstemmes derfor med Hovedstadens 
Beredskab. 
 
Hovedstadens Beredskab forventer at indkalde til møde i 
kommunaldirektørkredsen ultimo august 2020. 
 

Godkendels
e  

Nærværende kommissorium er godkendt ved skriftlig votering 
i kommunaldirektørkredsen den 15. maj 2020 samt af 
Hovedstadens Beredskabs bestyrelse den xx. xx 2020. 

 


