
2.  Endelig godkendelse af forslag til RBD 2021+ (2.
behandling)

Sagsnr.: 2019-0008471

Bestyrelsen drøftede og godkendte på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 første udkast

til den fælles Risikobaserede Dimensionering RBD 2021+ med henblik på fremsendelse

heraf til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Hovedstadens Beredskab har efterfølgende indhentet udtalelse til planen fra

Beredskabsstyrelsen. Med afsæt heri forelægges bestyrelsen endeligt forslag til RDB

2021+ med henblik på at anbefale godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes

kommunalbestyrelser, således at RDB 2021+ kan træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 16. september

2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende udkast til den

fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, til efterretning, herunder

Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil.

2. at bestyrelsen anbefaler godkendelsen af vedlagte forslag til den fælles

Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, overfor ejerkommunernes

kommunalbestyrelser.

3. at bestyrelsen i forlængelse heraf godkender vejledende forslag til

indstillingsparadigme til brug for behandlingen af RBD 2021+ i ejerkommunernes

kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Det følger af beredskabslovens §25, at kommunerne minimum en gang i hver

valgperiode fastlægger serviceniveauet for det kommunale beredskab via en

risikobaseret dimensionering (RBD).

RDB 2021+ vil erstatte den gældende RDB 2017+ fra den 1. januar 2021. Forslag til RBD

2021+ fastlægger det fremadrettede niveau for redningsberedskabets

opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal

gennemgå i de kommende år for at kunne leve op til det aftalte serviceniveau.

I henhold til Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og

ejerkommunerne udarbejder Hovedstadens Beredskab den risikobaserede
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dimensionering, som efter bestyrelsens godkendelse behandles og vedtages i de 8

ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 22. april 2020 rammerne og retningen

for RBD 2021+ og godkendte i forlængelse heraf første udkast til RBD 2021+ på

bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 med henblik på fremsendelse heraf til udtalelse i

Beredskabsstyrelsen. RBD 2021+ er vedlagt som bilag 1.

Beredskabsstyrelsen vurderer i sine udtalelser til de kommunale beredskaber, om der i

planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og

redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og

materiel. Beredskabsstyrelsens udtalelser er en faglig rådgivning, og der er således ikke

tale om, at Beredskabsstyrelsen skal godkende dimensioneringen af

redningsberedskaberne.

Hovedstadens Beredskab har indhentet udtalelse til planen fra Beredskabsstyrelsen,

som er vedlagt i bilag 2. Hovedstadens Beredskabs kommentarer til punkterne i

udtalelsen, det er relevant at kommentere på, er vedlagt i bilag 3.

Det indstilles, at bestyrelsen tager Beredskabsstyrelsens udtalelse, herunder

Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil til efterretning.

Siden bestyrelsesmødet i juni er der justeret eller ændret nogle få steder i RBD 2021+.

Disse fremgår af bilag 4.

Det indstilles, at bestyrelsen anbefaler godkendelsen af forslag til den fælles

Risikobaserede Dimensionering for 2021+, RBD 2021+, overfor ejerkommunernes

kommunalbestyrelser, således at den kan træde i kraft pr. 1. januar 2021. Der er til

dette formål i bilag 5 udarbejdet vejledende forslag til indstillingsparadigme til brug for

behandlingen i ejerkommunernes kommunalbestyrelse, der ligeledes forelægges

bestyrelsen til godkendelse.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

1. Til efterretning.

2. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at Hovedstadens Beredskab i

forhold til den konkrete udmøntning af den fleksible bemanding inddrager

relevante samarbejdsfora, inden oplæg herom forelægges bestyrelsen.

3. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til RBD 2021+

• Bilag 2 - Beredskabsstyrelsen - Udtalelse 2021+

• Bilag 3 - HBR kommentarer til udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

• Bilag 4 - Rettelsesdokument

• Bilag 5 - Indstillingsparadigme - RBD 2021+ - ejerkommuner
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