
8.  Orientering om COVID-19s konsekvenser for
efterlevelsen af SLA på myndighedsområdet

Sagsnr.: 2020-0006876

Som opfølgning på orientering af bestyrelsen den 30. september 2020 om de

økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab af COVID-19 orienteres

bestyrelsen med nærværende punkt om konsekvenserne for efterlevelsen af Service

Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 21. oktober 2020.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab orienterede på bestyrelsesmødet den 30. september 2020

bestyrelsen om de forventede økonomiske konsekvenser i 2020 for Hovedstadens

Beredskab grundet Corona-pandemien. Som opfølgning herpå gives bestyrelsen en

orientering om de forventede konsekvenser på forebyggelses- og myndighedsområdet,

jf. gældende Service Level Agreement (SLA).

En opgørelse over efterlevelsen af de gældende servicemål fsva. sagsbehandlingstider

på myndigheds- og forebyggelsesområdet pr. 1. september 2020 (vedlagt som bilag 1)

viser, at det ikke kan konstateres, at COVID-19 har haft en negativ effekt på

sagsbehandlingstiderne. Dog har en række af sagerne/henvendelserne haft et andet

fokus, idet mange har handlet om coronarelaterede foranstaltninger.

Ift. de lovpligtige brandsyn har Hovedstadens Beredskab den 10. juli meldt ind til

Beredskabsstyrelsen, at Hovedstadens Beredskab ved årets afslutning påregner at have

et udestående på ca. 300 brandsynsobjekter. Det vil typisk være steder:

• Hvor beredskabet henset til borgernes sundhed (plejecentre, sygehusafdelinger,

institutioner med særligt (sygdoms-) sårbare borgere m.fl.) har valgt at lægge

brandsynene sidst eller grundet besøgsrestriktioner ikke må komme.

• Som har været lukkede/fortsat har begrænset åbning (natklubber, underholdning

mm.), og hvor Hovedstadens Beredskab derfor naturligt ikke har kunne foretage

brandsyn (i en periode).

Dette billede kan ændre sig i takt med udvidelser/indskrænkninger i genåbningen af

samfundet. På møde med Beredskabsstyrelsen den 21. september 2020 blev der ikke
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fundet grundlag for at ændre i den praksis og de retningslinjer, der blev indført ifm. den

gradvise genåbning af samfundet. Hovedstadens Beredskab forventer derfor, at

prognosen på ca. 300 udestående brandsyn ved årsskiftet holder indtil videre samtidig

med, at der arbejdes målrettet på at nå flest mulige brandsyn.

Afviklingen af de ca. 300 brandsyn vil, som situationen ser ud for nuværende, blive

udskudt til 2021. Idet en række af brandsynene er på steder, fx plejecentre, der har en

1-årig brandsynstermin, vil der imidlertid ikke være tale om 300 brandsyn, men et

mindre antal, der skal overføres til 2021. Det vides endnu ikke hvor mange, det drejer

sig om, idet der fortsat aflyses brandsyn pga. konkrete COVID-19 lukninger eller

smitterisici. Hovedstadens Beredskab vil tilstræbe, at de steder, hvor der ikke er

gennemført brandsyn i 2020, lægges først på året i 2021. Samtidig vil Hovedstadens

Beredskab, som i en normal driftssituation, kunne foretage ekstraordinære brandsyn,

hvis en risikovurdering af den enkelte institution eller virksomhed viser behov herfor.

RBD 2021+ processen kører som bekendt som planlagt. Erfaringerne fra håndteringen af

den kommunale krisestyring, herunder Hovedstadens Beredskabs facilitering og

understøttelse heraf, er adresseret i forslag til RBD 2021+. På tilsvarende vis er der

igangsat en evalueringsproces, hvis konklusioner vil blive inddraget i revision af den

fælles beredskabspolitik og den fælles plan for fortsat drift, og dermed også i de

kommunale beredskabsplaner og understøttende sektorplaner. Et arbejde

Hovedstadens Beredskab jf. SLA vil understøtte kommunerne i.

Samarbejdsorganet blev på sit møde den 24. september 2020 orienteret om sagen, og

havde ingen bemærkninger hertil. 

Beslutning i bestyrelsen den 4. november 2020

Til efterretning.

Fraværende: Anne Tønnes, Jesper Christensen, Mikkel Dencker, Ninna Hedeager Olsen

Bilag

• Bilag 1 - Status efterlevelse af sagsbehandlingstider, SLA, pr. 1. september

2020
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