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1.  Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

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

3. Orientering om vurdering af trusler, trends og beredskabets robusthed ift.

terror

4. Godkendelse af model for feriepengebetaling

5. Økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien

6. LUKKET - Orientering om træk på leasingrammen

7. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

8. Kommunikation fra bestyrelsen

9. Kommende møde

10. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen
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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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3.  Orientering om vurdering af trusler, trends og
beredskabets robusthed ift. terror

Sagsnr.: 2020-0003994

Bestyrelsen forelægges redegørelse omkring vurdering af trusler, trends og erfaringer

samt, hvordan disse påvirker robustheden af beredskabet i forhold til terror til

orientering jf. 'Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S', som bestyrelsen

godkendte den 13. januar 2016. Endvidere orienteres bestyrelsen om status på

implementeringen af 'Terroranalyse 2016', der blev godkendt af bestyrelsen den 26.

april 2017.

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

2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af 'Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S', som bestyrelsen

godkendte på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016, at Hovedstadens Beredskab efter

behov og en gang årligt, udarbejder en redegørelse til bestyrelsen med vurdering af

trusler, trends og erfaringer samt, hvordan disse påvirker robustheden af beredskabet i

forhold til terror. Bestyrelsen fik senest en redegørelse herom på bestyrelsesmødet i

juni 2019.

Indledningsvist bør det nævnes, at i november 2019 blev ’Bekendtgørelse om

risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab’, ændret således, at

terror nu eksplicit er tilføjet som ansvarsområde, hvilket betyder, at det kommunale

redningsberedskab både skal udarbejde, planlægge og kunne yde en indsats i forhold til

lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader

på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og

krigshandlinger. Bestemmelsen er en udmøntning af en tidligere ændring af

beredskabsloven.

Hovedstadens Beredskab har derfor, blandt andet med afsæt i terroranalysen fra 2016,

forholdt sig særskilt til terror i forslag til RBD 2021+ jf. punkt 2 på nærværende

dagsorden - herunder i afsnit 5.7 samt i beskrivelsen af kapacitetsområder og niveauer,

primært vedr. SIKS, i afsnit 9.7, og i den tilhørende scenarieanalyse ’ Terror og andre

sikkerhedshændelser’ i afsnit 9.13.

Vurdering af trusler og trends
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Både Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i ’Efterretningsmæssig Risikovurdering',

november 2019, og Politiets Efterretningstjenestes Center for Terroranalyse (CTA) i

'Vurdering af terrortruslen mod Danmark', marts 2020, konkluderer, at terrortruslen

mod Danmark, og især hovedstadsområdet, fortsat er 'alvorlig', og at det er militant

islamisme, der udgør den væsentligste terrortrussel. Både i december 2019 og i april

2020, blev flere personer anholdt for at have planlagt og forberedt terrorangreb i

Danmark.

Både FE og CTA vurderer imidlertid, at trusselsbilledet er blevet ændret. Dette skyldes

blandt andet, at IS ikke længere har et territorium i Syrien/Irak, og at gruppens evne til

at gennemføre komplekse, dirigerede terrorangreb i Vesten, herunder i Danmark, er

blevet reduceret. Også IS’ officielle propagandamaskine er blevet svækket, og både

kvantiteten og kvaliteten af propagandaen er faldet markant. Al-Qaida har fortsat

ambitioner om at ramme mål i Vesten, men råder ikke over de samme kapaciteter som

tidligere. Udviklingen i det globale trusselsbillede afspejler sig i angrebsstatistikken, der

viser, at der siden efteråret 2017 har været et markant fald i antallet af militant

islamistiske terrorangreb i Vesten.

Den væsentligste trussel på nuværende tidspunkt udspringer derfor fra enkeltpersoner

og mindre celler, som udfører relativt simple angreb med begrænset planlægning og

begrænsede ressourcer. Hjemvendte fremmedkrigere kan ligeledes udgøre en trussel

mange år frem.

Samtidig konkluderer både FE og CTA, at der er sket store forandringer i trusselsbilledet,

og det ikke alene er blevet mere komplekst. Det er også blevet mere hastigt omskifteligt

og dermed uforudsigeligt.

Eksempelvis vurderer CTA, at terrortruslen fra højreekstremister i Danmark er øget.

Dette hænger først og fremmest sammen med, at der siden foråret 2019 har været en

række højreekstremistiske terrorangreb i Vesten udført af soloaktører, hvis

radikaliseringsproces primært er foregået på onlinefora. Blandt disse angreb var et

omfattende angreb i marts 2019 i Christchurch, New Zealand, der bidrog til at inspirere

til efterfølgende højreekstremistiske angreb.

Det er også blevet et grundvilkår, at der er en meget høj cybertrussel mod Danmark,

konkluderer FE i førnævnte trusselsvurdering, hvor angreb fra både kriminelle og

statslige aktører truer danske interesser. Flere typer af aktører angriber internettets

infrastruktur, hvilket kan påvirke tilliden til, at almindelig it-sikkerhed beskytter danske

virksomheder og myndigheder tilstrækkeligt. Cyberkriminalitet kan i værste fald betyde,

at virksomheder og myndigheder ikke kan levere samfundsvigtige ydelser. For

beredskabet er Alarm- og Vagtcentralensamt den databaserede kommunikation og

informationssøgning vitale funktioner, der skal og bliver sikret med afsæt i de løsninger,

der vurderes blandt de bedste og sikreste. It og it-sikkerhed er af samme årsag et højt

prioriteret område i Hovedstadens Beredskab.

Selv om terrortruslen er ændret, er det vigtigt at bemærke, at samme scenarier og

skadesbilleder kan forekomme ved voldsomme optøjer, bandeopgør og andre

tilsvarende handlinger eller massetilskadekomst generelt. Et eksempel er det sidste års

tids bandekonflikter, som har medført voldsomme skyderier og eksplosioner. I perioden
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har der været over 15 eksplosioner i hovedstadsområdet, der ramte biler, virksomheder

og boliger, og hvor de fleste af disse var banderelaterede. Endvidere har der været flere

alvorlige skyderier, mange på åben gade. Bandekonflikterne er i dag på en helt anden

måde end tidligere rykket ud i det offentlige rum, hvilket også betyder, at der er større

risiko for, at civile/uskyldige bliver påvirket. Et andet eksempel på denne slags scenarier

er de voldsomme uroligheder, der ramte USA i foråret efter, at George Floyd døde i

forbindelse med en anholdelse. Protesterne og urolighederne startede lokalt i

Minneapolis, men spredte sig hurtigt både nationalt og internationalt. 

Denne udvikling skal ses i lyset af, at der, som beskrevet i terroranalysen, er sket en

stigende radikalisering i samfundet. Moral og etik har ændret sig markant, hvorfor

afstanden og differentieringen mellem terrorisme, ekstremistiske og kriminelle miljøer

er blevet langt mindre. Beredskabet vil derfor ofte støde ind i situationer, hvor

trusselsbilledet i forbindelse med eksempelvis bandeopgør og andre alvorlige kriminelle

handlinger, er det samme scenarie og skadespanorama, som også er kendetegnende for

et muligt terrorangreb.

Af vedlagte bilag fremgår en beskrivelse af de hændelser, hvor Hovedstadens

Beredskabs terrorberedskab har været aktiveret fra primo 2019 til juli 2020 tillige med

en kort beskrivelse af udvalgte terrorangreb, primært i Europa, i perioden maj 2019–juli

2020.

Robustheden i Hovedstadens Beredskab i forhold til vurderingen af trusler og trends

Vurderingen af robustheden tager afsæt i en status på implementeringen af

Terroranalyse 2016.

Den fortsatte implementering af de forskellige tiltag i forlængelse af terroranalysen har

været påvirket af nedlukningen ifm. håndteringen af COVID-19. Det er især afholdelsen

af praktiske øvelser, der er blevet påvirket. Flere af øvelserne er blevet aflyst og/eller

udskudt til sidste del af 2020 eller 2021.

Der har i løbet af sidste del af 2019 og første del af 2020 været fokus på:

• fortsat at sikre og optimere en hurtig og effektiv alarmering, og respons til

skadesteder.

• uddannelse af mandskabet til på egen hånd at arbejde på ikke-sikrede

skadesteder, alternativ at arbejde under sikring af politiet.

I vedlagte bilag gives en uddybende status på implementeringen, herunder de områder,

hvor der fortsat arbejdes med at oparbejde den fornødne kapacitet.

Fremadrettet vil robustheden blive vurderet i forhold til implementeringen af den

kommende RBD 2021+.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Til orientering.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen
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4.  Godkendelse af model for feriepengebetaling
Sagsnr.: 2020-0000873

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Dette betyder, at de feriepenge,

der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indbetales til den nye fond,

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, hos ATP. Hovedstadens

Beredskabs bestyrelse skal beslutte hvilken model for indbetaling, der skal

implementeres. 

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

2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender, at ejerkommunerne, når ATP gør det muligt at

foretage den frivillige indbetaling til fonden i 2020 eller

2021, indbetaler feriemidlerne til Hovedstadens Beredskab jf. bilag 1, som straks

herefter indbetaler dem til fonden.

Sagsfremstilling

Folketingets partier vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, der udmønter den

politiske aftale om en ny ferielov i Danmark.

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor

lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil

betyde, at nye medarbejdere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det

første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder,

fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020. Ferie, der

er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses og

kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det

svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente

ferie, når man forlader arbejdsmarkedet.

Der oprettes en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler",

der får til opgave at forvalte og administrere tilgodehavende feriemidler, som er de

midler, der er indefrosne.
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Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som varetager fondens opgaver

med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der

således får til opgave at stå for den daglige drift af fonden. Lønmodtagernes Dyrtidsfond

vil stå for kapitalforvaltning af de tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt til

fonden.

Fonden vil ved overgangen til samtidighedsferie modtage arbejdsgivernes

indberetninger af tilgodehavende feriemidler. Fonden vil udbetale tilgodehavende

feriemidler reguleret med en årlig tilskrivning til den enkelte lønmodtager, når den

pågældende når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Som led i overgangsordningen skal lønmodtagernes indefrosne feriemidler sikres

mod eksempelvis arbejdsgivers konkurs frem til udbetalingen, og i den mellemliggende

periode skal der ske en forrentning af de hensatte midler.

Da Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner ikke overførte feriesaldi ved selskabets

dannelse, skal ejerkommunerne udbetale midler til Hovedstadens Beredskab, så

midlerne kan blive overført til fonden. På bestyrelsesmødet den 26. juni 2019 under

dagsordenens punkt 5 tog bestyrelsen konsekvenserne af den nye ferielov til

efterretning, herunder de 3 forskellige afregningsmetoder for indbetaling til fonden, og

at feriepengeforpligtigelsen jf. åbningsbalancen stadig påhviler ejerkommunerne efter

den nye ferielov.

Arbejdsgivere kan frit vælge, hvornår indefrosset ferie afregnes til fonden, hvilket giver

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse følgende tre muligheder: 

1. Midlerne kan indbetales til Fonden på en gang i 2020 eller 2021 (afhængigt af

hvornår fonden under ATP vil være klar til at modtage beløbet)

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 (ratebetaling).

Uafhængig af valg af metode for indbetaling skal Hovedstadens Beredskab senest den

31. december 2020 indberette tilgodehavende feriemidler til Fonden, og hvorvidt

arbejdsgiveren fortsat beholder feriemidler i virksomheden. Såfremt nogle af midlerne

bibeholdes i ejerkommunerne/Hovedstadens Beredskab, skal der senest den 31. august

hvert år laves en opgørelse over de medarbejdere, hvor arbejdsgiveren fortsat har de

tilgodehavende feriemidler.

De tilgodehavende feriemidler indekseres hvert år pr. 31. maj. Indekseringen fastsættes

af ATP, efter hvilket afkast de opnår hos fonden.

Vælger Hovedstadens Beredskabs bestyrelse, at ejerkommunerne skal bibeholde

tilgodehavende feriemidler, skal der sikres en forrentning i ejerkommunerne svarende

til indekseringen. PwC skriver i bilag 1, at de forventer, at indekseringen bliver høj,

hvorfor det kan blive meget dyrt at sikre en forretning svarende til denne.
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PwC har, for Hovedstadens Beredskab, udregnet hvor stort et beløb der skal indbetales

til fonden (genberegnet i september 2020), fra Hovedstadens Beredskabs

ejerkommuner. Udregningsmetoden og hver kommunes omkostning fremgår af bilag 1.

PwC har ligeledes opstillet deres vurdering af konsekvenserne af hver af de tre metoder

i Bilag 1.

Ud over PwC's konsekvensvurderinger skal det fremhæves, at Movias ejerkommuner og

-regioner den 15. maj 2019 har indgået en aftale om, at kommunerne og regionerne

indbetaler det aktuelle beløb til Movia i 2020. Samme model vurderes hensigtsmæssigt

at anvende i forhold til Hovedstadens Beredskab.

På baggrund af PwC's vurdering, og på baggrund af den aftale, der er lavet vedrørende

Movia, indstiller Hovedstadens Beredskab, at Hovedstadens Beredskabs bestyrelse

beslutter, at ejerkommunerne, når ATP gør det muligt at foretage den frivillige

indbetaling til fonden i 2020 eller 2021, indbetaler feriemidlerne til Hovedstadens

Beredskab jf. bilag 1, som straks herefter indbetaler dem til fonden. Indstillingen har

været drøftet med kommunaldirektørkredsen på møde den 14. august 2020, hvor der

overordnet set var opbakning til model 1, dog med et forbehold fra Frederiksberg

Kommune.

På kommunaldirektørmødet blev Hovedstadens Beredskab anmodet om at undersøge 2

forhold; (i) påvirkning af timelønnede samt fratrådte medarbejdere i

indefrysningsperioden; (ii) mulig driftsbesparelse som følge af eventuel lønforskel

mellem fratrædende og tiltrædende medarbejdere. PwC er i gang med at undersøge

begge forhold, og konklusionerne vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i november.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen

Bilag

• Bilag 1 - PwC notat af 3. september 2020 vedr. feriepengeberegning
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5.  Økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien
Sagsnr.: 2020-0005498

Bestyrelsen forelægges oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for

Hovedstadens Beredskab i 2020 i relation til COVID-19 til orientering samt forslag til

håndtering heraf til godkendelse.

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 oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for

Hovedstadens Beredskab i 2020 i relation til COVID-19 til efterretning.

2. at bestyrelsen godkender forslag til håndtering heraf.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår en oversigt over de merudgifter eller mindreindtægter og

mindreudgifter eller merindtægter, Hovedstadens Beredskab har haft og forventer at få

som følge af COVID-19-pandemien i 2020. Oversigten er således delt op i et realiseret

første halvår 2020 samt de forventede tal for andet halvår 2020. 

Som det fremgår af bilaget, har Hovedstadens Beredskab i første halvår af 2020 haft

samlede merudgifter/mindreindtægter for ca. 13,6 mio. kr. De forventede

merudgifter/mindreindtægter i andet halvår af 2020 er estimeret til ca. 0,6 mio. kr.

Hovedstadens Beredskab står således til at miste ca. 14,2 mio. kr. på COVID-19

pandemien i 2020. Udgifterne, som Hovedstadens Beredskab vil have til COVID-19

pandemien, er ikke indarbejdet i budget 2020 eller budget 2021.

Udgifterne dækker hovedsageligt over mindreindtægter fra blinde ABA-alarmer, øgede

udgifter til at sygdomsdække ekstravagter hos det operative mandskab, manglende

afvikling af kurser og indkøb af værnemidler.

Derudover er der øgede udgifter i relation til ambulancetjenesten i form af

meromkostninger til værnemidler og sygefravær. I den forbindelse har Hovedstadens

Beredskab rejst spørgsmålet om refusion herfor overfor Region Hovedstaden, hvilket

Region Hovedstaden umiddelbart har afvist.

Hovedstadens Beredskab er dog ikke enig i Region Hovedstadens vurdering og vil derfor

fortsætte dialogen herom med Region Hovedstaden mhp. refusion af merudgifterne.
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Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om de samlede merudgifter til

efterretning.

Til efteråret skal der være en forhandling mellem kommunerne og regeringen i forhold

til kompensationen af merudgifterne I forbindelse med COVID-19. En del af

merudgifterne til COVID-19 vedrører opgaver, som foregår i de kommunale

beredskaber.

Hovedstadens Beredskab vil ikke blive direkte inddraget i forhandlingerne mellem KL og

regeringen om kompensation for disse merudgifter.

Hovedstadens Beredskab indstiller derfor til bestyrelsen, at ejerkommunerne medtager

Hovedstadens Beredskabs merudgifter som følge af COVID-19 i de

forhandlinger, KL kommer til at få med regeringen i efteråret 2020, om kompensation

for merudgifter og mindreindtægter, som følge af pandemien. Det kan fx ske ved, at

hver ejerkommune i deres indberetninger til KL medtager deres andel af merudgifterne

i Hovedstadens Beredskab til COVID-19 jf. bilag 2 (dette er til oplysning en model, som

bestyrelsen i Vestsjællands Beredskab har valgt at anvende jf. dagsordenens pkt. 5 på

deres bestyrelsesmøde den 26. juni 2020).

Som nævnt ovenfor drejer det for Hovedstadens Beredskabs vedkommende om ca. 14,2

mio. kr.  inklusiv ambulancetjenesten. Dette beløb vil blive reduceret til 10,7 mio. kr.,

såfremt der opnås refusion for merudgifterne vedr. ambulancetjenesten via Region

Hovedstaden.

Af vedlagte bilag 2 fremgår den tekniske fordeling af merudgifterne med afsæt i

gældende budgetfordelingsnøgle.

I tilfælde af, at Hovedstadens Beredskab ikke refunderes for ovenstående beløb, vil

finansieringen håndteres ved hjælp af udskydelse af projekter, øvelser og træning samt

et eventuelt træk på egenkapitalen med den konsekvens, at det vil påvirke muligheden

for imødegå de udfordringer, som udviklingen i ejerkommunerne og samfundet

generelt medfører for beredskabet i forhold til fastholdelse af det nuværende

serviceniveau jf. kommende RBD 2021+.

Hovedstadens Beredskab er ved at kortlægge konsekvenserne på

myndighedsområdet  (jf. gældende Service Level Agreement). Drøftes på møde i

Samarbejdsorganet den 24. september mhp. forelæggelse på bestyrelsesmødet i

november.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

1. Til efterretning.

2. Indstillingen godkendt, idet ejerkommunerne medtager deres andel af

Hovedstadens Beredskabs merudgifter og mindreindtægter, jf.

budgetfordelingsnøglen, i indberetningerne til KL ift. de forhandlinger, KL

forventes at have med regeringen i efteråret 2020 om kompensation for

merudgifter og mindreindtægter som følge af pandemien.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen
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Bilag

• Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser i forbindelse med Covid-19 fordelt på

ejerkommuner
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6.  LUKKET - Orientering om status på træk på
leasingramme

Sagsnr.: 2018-0009453
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7.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Beredskabsdirektøren orienterede om:

• Status på anvendelse af nødberedskab.

• Status på arbejdsretslige sager.

• Region Hovedstadens plan for kommende ambulanceudbud samt forelæggelse af

sag herom for bestyrelsen på mødet i november.

• Organisationsændring.

• Ny 4-årig bevilling til Ungdomsbrandkorpset fra Københavns Kommune.

• Status på COVID-19 test af personalet. I forlængelse af drøftelse vil Hovedstadens

Beredskab tilbyde medarbejderne influenzavaccine.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Eik Dahl Bidstrup
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8.  Kommunikation fra bestyrelsen
Sagsnr.: 2020-0003668

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte kommunikation fra mødet på baggrund af

mødets beslutninger og drøftelser samt oplæg til kommunikationsindsats fra

Hovedstadens Beredskab.

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

2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles: 

• at bestyrelsen godkender, at der ikke foretages ekstern kommunikation fra

mødet.

Sagsfremstilling

Med afsæt i dagsordenens punkter anbefaler Hovedstadens Beredskab, at der ikke

iværksættes særskilte eksterne kommunikationsindsatser på baggrund heraf. Dette

skyldes dels, at det anbefales at afvente kommunikation omkring den fælles

risikobaserede dimensionering til den er endelig godkendt af ejerkommunernes

kommunalbestyrelser dels, at de øvrige sager ikke vurderes at have den brede

offentligheds interesse.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Eik Dahl Bidstrup
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9.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende

bestyrelsesmøde den 4. november 2020.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 4. november 2020 kl. 08.30 – 10.30.

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

• Temadrøftelse Alarm- og Vagtcentral

• Orientering om status på implementering af anbefalingerne i PwCs

budgetanalyse    

• Godkendelse af Takstkatalog 2021, herunder gebyrer vedr. ABA-alarmer

• Orientering om forventet regnskab 2020

• Orientering om status ambulancebud

• Orientering om konsekvenser for SLA på myndighedsområdet grundet

COVID-19

• Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse

• Godkendelse af mødeplan 2021

• Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet    

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

• Kommunikation fra bestyrelsen

• Kommende møde

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Til orientering.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Eik Dahl Bidstrup
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10.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 09.10.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Eik Dahl Bidstrup
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