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1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af regnskab 2020

3. Godkendelse af Forebyggelsesstrategi 2021-2028, 'Vi gør en forskel, sammen'

4. Evaluering og godkendelse af vision for brandmuseet

5. Godkendelse af løsning for veterankøretøjer

6. LUKKET  - Orientering om resultat af forsikringsudbud i 2020

7. LUKKET  - Godkendelse af træk på leasingrammen

8. Godkendelse af budget 2022 og overslagsår, 1. behandling

9. LUKKET  - Fortrolig orientering om status på ambulancetilbud

10. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter og SLA i forbindelse med

kompetenceoverdragelse af påbud mv.

11. Orientering om Robusthedsanalysen af de kommunale redningsberedskaber

12. Orientering om evaluering af håndteringen af COVID-19

13. Godkendelse af Årsberetning 2020

14. Orientering om status på arbejdsmiljøområdet

15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

16. Kommunikation fra bestyrelsen

17. Kommende møde   

18. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Indstillingen godkendt.
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2.  Godkendelse af regnskab 2020
Sagsnr.: 2020-0005703

Bestyrelsen forelægges regnskab 2020 til godkendelse, herunder overførsel af

merforbrug. Regnskab 2020 vil efterfølgende blive sendt til orientering til

ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. vedtægternes §13.3.

Hovedstadens Beredskabs revision PwC v. statsautoriseret revisor, Jesper Randall

Petersen, deltager under behandlingen af punktet.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles: 

1. at bestyrelsen godkender regnskabet for 2020 jf. bilag 1 og i forlængelse heraf

underskriver regnskabet.

2. at bestyrelsen tager revisionsberetningen, jf. bilag 2 til efterretning og i

forlængelse heraf underskriver revisionsberetningen.

3. at bestyrelsen tager regnskabet for 2020 for ambulanceområdet jf. bilag 3

til efterretning. 

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har modtaget en blank revisionsberetning, jf. bilag 2 vedr.

regnskab 2020, dvs. med ingen bemærkninger.

2020 har, for såvel Hovedstadens Beredskab som for så mange andre, været et

anderledes år med mange udfordringer grundet COVID-19-pandemien. 

Dog har Hovedstadens Beredskab, på trods af COVID-19-pandemien, haft fortsat fokus

på videreudvikling og fremdrift. Samlokaliseringsprojektet er igangsat, hvilket betyder,

at alle Hovedstadens Beredskabs tekniske områder samles på samme lokation. Dermed

forventes det, at det vil være muligt at skabe de synergier og effektiviseringer, som har

været målsætningen siden selskabets start. Som en del af projektet, er det i 2020 bl.a.

lykkedes at fraflytte de resterende funktioner fra Dæmningens brandstation i Valby.

I tråd med Hovedstadens Beredskabs strategiplan har der også i 2020 været fokus på IT

og digitalisering. Der har været gennemført en række projekter, hvor blandt kan

nævnes ibrugtagning af et nyt økonomisystem, implementering af endelig platform,

som sikrer, at vi på Alarmcentralen modtager præcise lokationer fra 112-opkald fra
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mobiltelefoner, fundamentet for dublering af kritisk infrastruktur og backup Alarm- og

Vagtcentral, netværksomlægning samt implementering af Business

Intelligence-rapportering for at understøtte driften og ledelsen.

Hovedstadens Beredskab har ligeledes i 2020 arbejdet med automatisering af processer

ved hjælp af robotteknologi (RoboticProcess Automation). Formålet med anvendelse af

robotteknologi er blandt andet at opnå bedre udnyttelse af administrative ressourcer,

give medarbejdere udfordrende og alsidige arbejdsopgaver fremfor ensartede opgaver,

hurtig levering af resultater, reduktion i fejl, større gennemskuelighed og større

fleksibilitet.

Derudover har Hovedstadens Beredskab i 2020 indgået samarbejdsaftaler vedr.

vagtcentralen med Lejre og Gribskov kommuner, hvilket fremover vil bidrage til et

endnu stærkere og mere robust beredskab i hele vagtcentralens dækningsområde.

Endelig har der i 2020 fortsat været fokus på arbejdsmiljøområdet, hvor der blandt

andet er igangsat et projekt omkring nye og bedre omklædnings- og badefaciliteter til

kvinder på stationerne. Projektet blev ikke afsluttet i 2020 pga. situationen omkring

COVID-19-pandemien, men genoptages og forventes afsluttet i starten af 2021.

Derudover har Hovedstadens Beredskab fået tildelt 4,6 mio. kr. af Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering til en målrettet sygefraværsindsats i årene 2020-2022.

Af tabel 1 fremgår regnskabet for 2020, hvor det samlede resultat udgør et

mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Mindreforbruget vil i 2021 blive anvendt på en række

projekter, der var afsat budget til i 2020, men som ikke blev færdigrealiseret. Der er tale

om samlokaliseringsprojektet, ombygninger på brandstationerne til ordentlige

omklædnings- og badeforhold for kvinder, it-projekter samt andre mindre projekter.

Alle tal i mio. kr.
 

Budget

2020

Regnskab

2020
Afvigelse

Driftsbidrag ejerkommuner -362,9 -362,9 0,0

Indtægtsdækket virksomhed -232,3 -262,7 -30,4

Indtægter i alt   -595,2 -625,6 -30,4

Løn 429,8 431,3 1,5

Bidrag til

tjenestemandspensioner
15,3 15,3

0,0

Husleje 38,2 38,4 0,2

Drift 111,9 126,7 14,8

Udgifter total   595,2 611,7 16,5

Årets resultat   0,0 -13,9 -13,9

 

Afvigelse ift. det vedtagne budget

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet mindreforbrug på

13,9 mio. kr. Af følgende afvigelsesforklaringer fremgår årsagerne til dette i forhold til

det vedtagne budget:

Merindtægter på 30,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget
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Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) indbetaling på 17,7 mio.

kr. til samlokaliseringsprojektet fra Københavns Kommune, samt 1,9 mio. kr. i

huslejekompensation (ii) den økonomiske konsekvens af COVID-19-pandemien, som

både omfatter mindreindtægter på ca. 8,5 mio. kr. og merudgifter for ca. 3,1 mio. kr., er

blevet kompenseret fra ejerkommunerne og indgår totalt som indtægter på

indtægtsdækket virksomhed, (iii) merindtægter for ca. 3 mio. kr. vedr. årsafgifter på

grund af større tilgang af aftaler end forventet, (iii) stigning på ca. 2 mio. kr. på

vagtcentralen bl.a. grundet nye samarbejdsaftaler samt (iv) stigning i indtægterne i

ambulancetjenesten på ca. 3 mio. kr.

Merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Afvigelsen på lønudgifterne på 1,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med konsekvenserne

af COVID-19-pandemien. Der har således været en stigning i ekstravagter netop på

grund af pandemien, men samtidig også et fald i ekstravagter som følge af udskydelse af

en række udviklingsaktiviteter på grund af den økonomiske usikkerhed forbundet med

situationen, også grundet forsamlingsrestriktionerne. Derudover har der været

lønudgifter til samlokaliseringsprojektet for ca. 1 mio. kr.

Herudover har Hovedstadens Beredskab allerede påbegyndt implementeringen af

anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse, hvorfor merforbruget ikke er

højere end 1,5 mio. kr.

I forhold til driftsudgifterne har der været merudgifter for ca. 15 mio. kr. Dette kan

forklares med situationen i relation til COVID-19-pandemien, som har medført

merudgifter for ca. 4,6 mio. kr., blandt andet til øget forbrug af værnemidler. Derudover

har der været driftsudgifter til samlokaliseringsprojektet for ca. 5 mio. kr. (udover

lønudgifterne for ca. 1 mio. kr., jf. ovenstående), som er dækket af merindtægter for

17,7 mio. kr., jf. forklaring ovenfor i forhold til indtægtssiden. Den resterende andel af

indtægterne svarende til 11,7 mio. kr. vil blive anvendt til projektet i 2021.

De resterende merudgifter for i alt 5 mio. kr. skyldes primært realisering af ny back-up

vagtcentral samt arbejdsmiljørelaterede ombygningsprojekter på stationerne.

I 2021 vil der være fokus på implementering af RBD 2021+, på automatiseringer af

processer og digitalisering, heraf implementering af nyt HR-system, nyt ESDH-system og

vagtplanlægningssystem samt afslutning af samlokaliseringsprojektet. På

arbejdsmiljøområdet vil særligt sygefraværsprojektet finansieret af Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering, som er et toårigt projekt startet op i 2020, være i fokus.

Endvidere vil der i 2021 fortsat blive arbejdet med anbefalingerne fra budgetanalysen,

herunder særligt i forhold til indkøb og mandskabsplanlægning. Dog vil igangsættelse af

aktiviteter stadig være afhængig af situationen vedrørende COVID-19-pandemien.

Endeligt vil Region Hovedstadens udbud af ambulancekontrakten være et vigtigt

fokusområde i 2021. Udbudsprocessen forventes afsluttet med en endelig afgørelse

senest i 3. kvartal 2021. Den nye kontrakts ikrafttrædelsesdato vil være 1. februar 2023.

Bestyrelsen forelægges Regnskab 2020 (bilag 1)  og tilhørende revisionsberetning (bilag

2) til hhv. godkendelse og efterretning samt begge til underskrift.
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Endvidere forelægges bestyrelsen Ambulanceregnskab 2020 (bilag 3) og tilhørende

verificering af ambulanceregnskabet fra PwC til orientering (bilag 4).

Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs Regnskab 2020

fremsendes det til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jf. vedtægternes §

13.3. Under pkt. 13 på nærværende dagsorden er der udarbejdet forslag til paradigme

til brug for orienteringen af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om

Årsberetning 2020 samt Regnskab 2020.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

1. Indstillingen godkendt.

2. Til efterretning.

3. Til efterretning med den bemærkninger, at der udarbejdes et kortfattet notat til

bestyrelsen med afsæt i de faldne bemærkninger.

Bilag

• Bilag 1 - Årsregnskab 2020

• Bilag 2 - Revisionsberetning 2020
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3.  Godkendelse af Forebyggelsesstrategi 2021-28, 'Vi
gør en forskel, sammen'

Sagsnr.: 2019-0008044

Det følger af den Risikobaserede Dimensionering 2021+ (herefter RBD 2021+), at

bestyrelsen primo 2021 forelægges forslag til en forebyggelsesstrategi. Med

nærværende punkt forelægges bestyrelsen forslag til Forebyggelsesstrategi 2021-2028,

'Vi gør en forskel, sammen'.

Forebyggelseschef Cecilie Lillelund deltager under behandling af punktet med henblik

på at give en uddybende præsentation af Forebyggelsesstrategi 2021-2028.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen drøfter og godkender oplægget til Forebyggelsesstrategi

2021-2028, 'Vi gør en forskel, sammen'.

2. at bestyrelsen tager oplægget om afrapportering hvert andet år til

efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og ejerkommunerne har med RBD 2021+ sat rammen for oplægget til

Forebyggelsesstrategi 2021-2028, 'Vi gør en forskel, sammen', der her forelægges

bestyrelsen jf. vedlagte bilag 1, til drøftelse og godkendelse.

Forebyggelsesstrategien skal bistå ejerkommunerne, borgere og virksomheder med at

komme på forkant med de risici og udviklingstendenser, der beskrives i RBD 2021+, og

derigennem bidrage til tryghed for befolkningen i hovedstadsområdet. Ambitionen er,

at færre mennesker dør eller kommer alvorligt til skade, ligesom beredskabet vil bistå

ejerkommuner og virksomheder med at sikre, at områdets værdier består.

Hovedstadens Beredskab har flere hundrede års erfaring med at afhjælpe såvel

dagligdagshændelser som store hændelser, der heldigvis ikke sker ofte, men alligevel

kræver et stående beredskab. Gennem de seneste årtier har det forebyggende arbejde

fået stadigt større fokus og med et hovedstadsområde i rivende udvikling, ser

Hovedstadens Beredskab behov for nu at intensivere og målrette forebyggelsen.
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Ophænget for beredskabets forebyggende arbejde er beredskabsloven, hvor det

beskrives, at ”Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe

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

krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.”

Ambitionerne i forebyggelsesstrategien læner sig op ad den nationale

forebyggelsesstrategi, der har to overordnede mål:

• Færre skal dø eller komme til skade som følge af brande, stærke storme og

oversvømmelser, og udgifterne til skader i forbindelse med de forskellige

hændelser skal nedbringes.

• Borgernes risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed før,

under og efter alvorlige ulykker og katastrofer skal styrkes.

I Hovedstadens Beredskab vil vi for at lykkes med ambitionerne arbejde med følgende:

▪ Bistå ejerkommunerne med at opbygge forebyggelseskapacitet til at sikre egne

institutioner og borgere

▪ Øge befolkningens egen kapacitet til at forebygge hændelser

▪ Bidrage til at reducere risikoen for massetilskadekomst i større forsamlinger og til

begivenheder

▪ Bidrage til at forebygge tab af værdier i hovedstadsområdets kulturinstitutioner

og store virksomheder

▪ Understøtte andre myndigheder og virksomheder i at sikre kritiske

infrastrukturer og forsyning

Hovedstadens Beredskab vil gennem de kommende år arbejde med en paletaf

forskellige indsatser i forhold til, at:

▪ Uddanne og formidle

▪ Udvikle styrkede og målrettede samarbejder

▪ Bidrage til relevante projekter

▪ Udarbejde koncepter og materialer

▪ Benytte fysiske som digitale anledninger

▪ Udvikle og anvende data og viden

For ejerkommunerne skal værdien af forebyggelsesarbejdet findes i, at beredskabet

understøtter en sikker drift og opgaveløsning, bidrager til de ansattes oplevelse af at

være kompetente og dermed til deres trivsel samt naturligvis give borgerne

en oplevelse af sikkerhed og tryghed.

Konkret vil ejerkommunerne opleve en række initiativer, som fx styrkelse af de

kompetenceudviklingstilbud, der tilbydes ejerkommunernes institutioner, en digital

beredskabsplatform, borgerrettede initiativer som et massivt fokus på at få røgalarmer

sat op hos alle borgere, en mobil forebyggelsesenhed til skoler, klubber mm.,

målrettede indsatser i lokalområder og boligforeninger mm. En oversigt over de første

initiativer, der forventes igangsat, præsenteres for bestyrelsen på mødet den 21. april.

Nogle af initiativerne vil blive tilgængelige gennem fremtidige interne prioriteringer i

beredskabet, andre vil tilbydes som indtægtsdækket virksomhed og endelig foreslås
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det, at bestyrelsen i hvert enkelt budgetår tager stilling til de store satsninger, der skal

bidrage til udmøntningen af strategien.

Udover at Hovedstadens Beredskab med forebyggelsesstrategien intensiverer

forebyggelsesarbejdet, målrettes måden, vi arbejder på, på tre væsentlige punkter:

▪ I langt de fleste hændelser, hvor beredskabet involveres, handler det om

menneskelig adfærd. Derfor vil beredskabets forebyggelsesinitiativer i væsentlig

grad fokusere på, hvordan vi kan skabe forpligtende samarbejder med andre

aktører og derigennem sammen påvirke og bidrage til relevante

adfærdsændringer. Det kunne fx være gennem et tættere samarbejde med

skolernes mellemtrin for at give børn og unge en bevidsthed om sikker adfærd i

egen hverdag.

▪ I vores samfund og blandt borgerne er der oplagte strukturer og ressourcer, som

vi kan basere forebyggelsesindsatsen på. Fx har vi et veletableret foreningsliv,

hvor vi som i andre lande kan styrke foreningernes rolle i det forebyggende

arbejde. Hovedstadens Beredskab vil således have en ressourcebaseret tilgang til

forebyggelsesarbejdet og fokusere på det enkelte menneskes ressourcer, et

lokalområdes kapaciteter, ejerkommunernes og virksomheders muligheder mm.

▪ Vi lever i en virkelighed præget af foranderlighed og højt tempo, og derfor skal vi

tilrettelægge forebyggelsesarbejdet adaptivt. Med andre ord være klar til at

justere indsatserne, når der opstår nye risici og behov. Det kunne fx i den

nuværende pandemi-situation være hurtigt at kunne konvertere traditionelle

kursustilbud til kommunernes ansatte til e-læring eller flytte arrangementer til

digitale platforme.

Der er i Hovedstadens Beredskab en stærk kultur og identitet i forhold til brand og

redning, hvilket er en stor styrke. Denne kultur og identitet skal udbygges med en

velunderbygget viden om og kompetencer til at arbejde med forebyggelse, så alle i

fremtiden også er forebyggere. Derfor skal beredskabet i de kommende år på de indre

linjer bruge ressourcer på at udvikle forebyggelsesområdet. Ledelsesmæssigt vil vi

forfølge fem fokusområder, der skal understøtte udviklingen:

▪ Opbygge forebyggelseskompetencer blandt alle ansatte

▪ Tilføre nye kompetencer og ressourcer gennem en frivilligstrategi

▪ Øge brugen af digitale muligheder i samspillet med borgere og i interne

arbejdsgange

▪ Bringe nye teknologier i spil for en mere intelligent forebyggelse

▪ Samskabelse af viden og indsatser

Foruden ovennævnte ser Hovedstadens Beredskab et stort behov for i de kommende år

at udvikle datagrundlaget og dokumentationspraksis på forebyggelsesområdet indenfor

beredskabet, gerne nationalt og praksisorienteret.

Datamængden er lille og kvaliteten beskeden, hvorfor det for nuværende både er

vanskeligt præcist at beskrive sammenhæng mellem indsats og virkning, og give valide

vurderinger af gevinstrealiseringspotentialet. Imidlertid ved vi, at forsikringsselskaberne

hvert år udbetaler ca. tre mia. kroner i erstatninger efter brand, og samfundet mister

årligt mere end 2,7 mia. kroner ved brand. Gevinsterne af strategien vil i beskedent
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omfang kunne høstes af beredskabet, hvorimod de aktører, der i væsentligt omfang får

menneskeligt og økonomisk gavn af forebyggelsesarbejdet, er eksempelvis

ejerkommunerne og institutioner, bolig- og ejerforeninger, borgere, virksomheder og

forsikringer.

For at sikre en relevant anvendelse af ressourcerne til forebyggelsesarbejdet, vil

Hovedstadens Beredskab systematisk følge op på fremdriften i de konkrete indsatser og

derigennem vurdere, om de bidrager til at indfri strategiens ambitioner. Opfølgningen

forankres i Hovedstadens Beredskabs chefgruppe, da alle chefområder har aktier i

udmøntningen af forebyggelsesstrategien.

Da beredskabets mulighed for at skabe relevante, målrettede og adaptive indsatser er

helt afhængig af et tæt samspil med ejerkommuner, virksomheder og borgere, er det

afgørende, at både samarbejdspartnere og målgrupper oplever:

▪ Relevans af forebyggelsesindsatsen

▪ Kvalitet i forebyggelsesindsatsen

▪ Tilfredshed med samarbejdet om forebyggelsesindsatsen

Det foreslås, at bestyrelsen tager til efterretning, at bestyrelsen hvert andet år

forelægges en afrapportering. Desuden præsenteres bestyrelsen for oplæg til

temadrøftelser, hvor Hovedstadens Beredskab ser forebyggelsesmæssige forhold, der

kan være relevante for kommunernes drift og udvikling.

Hovedstadens Beredskab vil fortsat være i tæt dialog og samarbejde med

ejerkommunerne om deres behov, kendte som nye. Møderækken med kommunernes

forvaltninger om behov og mulige samarbejder, der blev påbegyndt i efteråret 2020,

fortsættes i 2021.

Efter bestyrelsens behandling af strategien formidles den på beredskabets hjemmeside

og gennem digitale medier. Desuden inviteres ejerkommunerne til også på deres

hjemmeside at formidle strategien, links til viden om konkrete initiativer,

kontaktoplysninger, mm.

Både planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af konkrete indsatser sker på

baggrund af en løbende dialog med relevante parter, herunder ejerkommuner,

virksomheder, store kulturinstitutioner, foreninger m.fl. Desuden oplever beredskabet

en stor interesse på sociale medier, så vinduet til en direkte dialog om relevante

indsatsområder med borgerne er også åbent. Og sidst, men ikke mindst, har

beredskabet et stærkt samarbejde med forskellige organisationer og private aktører,

der naturligvis involveres i den videre proces med indsatserne.

Hovedstadens Beredskab vil bruge det veludbyggede netværk, vi har både nationalt og

internationalt, til gensidig videndeling og erfaringsudveksling om relevante indsatser og

også lade strategien være platform for udvikling af netværk og samarbejder.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021
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1. Indstillingen godkendt. Der var stor ros og opbakning til ambitionerne og

målsætningerne i strategien samt de konkrete indsatser i 2021 - 2022 jf.

oplægget.

2. Til efterretning.

Bilag

• Bilag 1 - Forebyggelsesstrategi 2021-28, "Vi gør en forskel, sammen"
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4.  Evaluering og godkendelse af vision for
brandmuseet

Sagsnr.: 2021-0000821

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 14. november

2018 forelægges bestyrelsen en evaluering af brandmuseet til orientering, og i

forlængelse heraf forslag om at igangsætte et konceptprojekt mhp. at gøre museet til et

forebyggende lærings- og aktivitetscenter til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager evalueringen af brandmuseet til efterretning.

2. at bestyrelsen godkender Hovedstadens Beredskabs anbefaling om at igangsætte

scenarie A med et konceptprojekt for et forebyggende lærings- og

aktivitetscenter til præsentation for bestyrelsen i 2. kvartal 2022, herunder:

• at brandmuseet videreføres i lokalerne på Station Vesterbro i

2021-2022.

• at det hidtil afsatte budget via omprioriteringer gøres varigt og

Hovedstadens Beredskab inden for denne ramme dækker omkostningerne

til driften af museet samt konceptprojektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab den 1. januar 2016 blev alle

aktiver i ejerkommunernes fire brandvæsener, herunder museumssamlingen fra

København, overdraget til det nye §60 selskab. Samlingen fortsatte med at være

udstillet i lokaler på Station Dæmningen i Valby indtil udgangen af 2017, hvor

Hovedstadens Beredskab som led i de aftalte effektiviseringer på 28 mio. kr. i budget

2016 og 2017 skulle lukke og fraflytte denne. Da den fortsatte drift af museet og

samlingen var uafklaret, besluttede Københavns Kommune med deres Budget 2018 at

yde et tilskud til flytning af udstillingen til kommunens lejemål på Station Vesterbro,

Enghavevej 170, samt til dækning af huslejeudgiften for brandmuseets lokaler i 2018.

Da der ikke blev overført midler til drift og dækning af huslejen i 2019 og frem,

besluttede bestyrelsen midlertidigt at videreføre det nye brandmuseum ved, at

Hovedstadens Beredskab via omprioriteringer skulle dække de årlige omkostninger.
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Samtidig blev det besluttet at evaluere indsatsen efter to år, herunder evaluere om

museet er et aktiv ift. Hovedstadens Beredskabs forebyggelsesindsats. Efterfølgende er

der indhentet udstillingsgenstande fra tiden i Frederiksberg, Dragør og Vestegnens

brandvæsener, så udstillingen på museet i dag repræsenterer og formidler historien om

alle de tidligere brandvæsener frem til sammenlægningen. Det har ikke været muligt at

finde ekstern finansiering (eksempelvis via fonde) til dækning af museets

driftsomkostninger. Omkostningerne holdes nede ved, at museet med kun to ugentlige

åbningsdage bemandes på skift af to studentermedhjælpere og en mindre gruppe

frivillige.

Evaluering

Det nye brandmuseum åbnede i oktober 2018 og er i løbet af de første to år blevet

etableret som et populært tilbud, der er velbesøgt af daginstitutioner, skoler,

foreninger, børnefamilier og seniorer fra alle ejerkommuner og hovedstadsområdet i

øvrigt. Af evalueringen fremgår det, at der i forhold til museets beskedne størrelse,

begrænsede åbningstider og budget er opnået rigtig fine besøgstal på kort tid.

Besøgstallet er mere end 10-doblet fra ca. 500 årlige besøgende på det tidligere

museum på Station Dæmningen til mere end 6.000 besøgende på det nye

brandmuseum på Station Vesterbro (i det første fulde driftsår 2019). I forbindelse med

evalueringen af brandmuseet er der i efteråret 2020 gennemført en

brugerundersøgelse, hvor 90% af de besøgende har tilkendegivet, at de er tilfredse eller

meget tilfredse med deres oplevelse på museet. Samtidig vil 95% af de adspurgte

anbefale eller i høj grad anbefale museet til andre.  

Evalueringen konkluderer også, at brandmuseet har formået at udvikle nogle relevante

forebyggende aktiviteter især til institutioner og børnefamilier, der er i tråd med

forebyggelsesindsatsen i Hovedstadens Beredskab. Læringen er understøttet af

forskellige analoge og digitale undervisningsmaterialer samt de aktiviteter, som

gennemføres på museet. Særligt i museets børneafdeling ('Børnenes Brandstation') kan

institutioner og børnefamilier gå på opdagelse og lege sig til at lære om brandsikkerhed

og førstehjælp. I skoleferier gennemføres særlige aktiviteter, hvor blandt andet museets

fasttilknyttede brandkadetter instruerer børn og voksne i fx stabilt sideleje, førstehjælp,

og hvad man skal gøre i tilfælde af brand i hjemmet. Museet har også lejlighedsvis

tilbudt gruppeundervisning i brandforebyggelse til børnehaver og skoleklasser fra især

indskolingen. Primært med hjælp fra museets frivillige tilbyder museet rundvisninger,

afholder foredrag og deltager i forskellige arrangementer i Hovedstadens Beredskab og

ejerkommunerne fx Beredskabets Dag, Kulturnatten, juleoptog, Historiske Dage og

senest i åbningen af det nye Københavns Museum.

Evalueringen af de første to års drift viser, at museet med beskedne midler og rammer

har fået udviklet nogle relevante forebyggende aktiviteter, og har skabt en god platform

for at komme i kontakt med borgerne og nogle af de vigtige målgrupper for

Hovedstadens Beredskabs forebyggende indsats. Grundlaget har dog været et minimum

af ressourcer for at holde omkostningerne nede. Det vurderes derfor, at den platform

for kontakten til borgerne, som er blevet etableret med brandmuseet, har et meget

større potentiale for at understøtte den forebyggende strategi og indsats i

Hovedstadens Beredskab.
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Vision

Evalueringen opridser tre scenarier for brandmuseet, som enten er at videreudvikle,

videreføre eller lukke museet. På baggrund af resultaterne af evalueringen anbefales

det bestyrelsen at vælge scenarie A, som vil udnytte museets betydelige potentiale for

at understøtte forebyggelsesindsatsen i Hovedstadens Beredskab. Det skal gøres ved at

videreudvikle museet til et forebyggende lærings- og aktivitetscenter, som kunne

indeholde blandt andet skoletjeneste og en mobil forebyggelsesenhed, hvorfra der kan

undervises på blandt andet skoler og i lokalområder. Centeret skal være et

omdrejningspunkt i forhold til at skabe robuste medborgere og lokalområder, hvor den

borgerrettede forebyggelsesindsats både koordineres og udfoldes med forskellige tilbud

til børn og voksne, som kombinerer leg og læring i en slags beredskabets

'experimentarium'.

Første skridt hen imod udvikling af dette forebyggende lærings- og aktivitetscenter vil

være et konceptprojekt, som skal afdække de konceptuelle rammer, organiseringen og

en mulig finansiering af centret. Konceptprojektet forventes gennemført af en

arbejdsgruppe bestående af kandidatstuderende, der rekrutteres (ulønnet) fra

forskellige studieretninger på førende uddannelsesinstitutioner og med intern

projektledelse. Rammen for konceptprojektet vil være at arbejde med to scenarier: 1)

Udarbejde et koncept med et driftsbudget, der kan finansieres indenfor nuværende

ramme. 2) Udarbejde et koncept med et driftsbudget, der modsvares af økonomiske

besparelser for ejerkommunerne. Konceptet præsenteres for bestyrelsen senest 2.

kvartal 2022 med anbefaling til videre forløb, herunder eventuelle muligheder for at

finde ekstern finansiering til udviklingen af centeret.

Det anbefales, at driften af brandmuseet videreføres i lokalerne på Station Vesterbro i

perioden 2021-2022 og at igangsætte scenarie A med et konceptprojekt for et

forebyggende lærings- og aktivitetscenter til præsentation for bestyrelsen i 2. kvartal

2022.

Økonomi

Det foreslås, at det hidtil afsatte budget til dækning af de årlige driftsomkostninger for

brandmuseet gøres varigt via omprioriteringer i Hovedstadens Beredskab. Inden for

denne ramme vil finansieringen af konceptprojektets gennemførelse ligeledes blive

dækket.

Projektnavn/aktivitet: Brandmuseet

Finansiering (beløb i 1.000

kr., 2021-priser):

Indenfor budget Udenfor budget

2.540 0

Budget gøres varigt via omprioriteringer

Omkostningsfordeling

(beløb i 1.000 kr.)

2021 2022 2023 2024 Total

         

Husleje (varige udgifter) 300 300 300 300 1.200

Løn (varige udgifter) 215 215 215 215 860

Materialer mv.

(varige udgifter)

120 120 120 120 480
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Total 635 635 635 635 2.540

Såfremt brandmuseet ikke videreføres, skal det afdækkes, hvad omkostningerne vil

være ved at flytte og afhænde den ret omfattende samling samt genetablere lokalerne

på Station Vesterbro. Der er ikke plads til opbevaring af samlingen på Hovedstadens

Beredskabs øvrige lokaliteter.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

1. Til efterretning.

2. Indstillingen godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Evaluering af brandmuseet 2018-2020
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5.  Godkendelse af løsning for veterankøretøjer
Sagsnr.: 2021-0001221

Hovedstadens Beredskab ejer en betydelig samling af veterankøretøjer fra det tidligere

Københavns Brandvæsen. Enkelte af køretøjerne bruges aktivt i beredskabets og

ejerkommunernes arrangementer, mens størstedelen har været udstillet på

Vestsjællands Bilmuseum i Høng og nu blot opbevares der. Bilmuseet er lukket og i gang

med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke er plads til veterankøretøjerne. Der skal

derfor findes en ny løsning for placeringen og en bedre anvendelse af køretøjerne,

hvorfor bestyrelsen forelægges forslag herom til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender anbefalingen om at reducere flåden af

veterankøretøjer og afsøge mulighederne for en bedre anvendelse og

nyttiggørelse af de tilbageværende køretøjer for Hovedstadens Beredskab.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab ejer en betydelig samling af veterankøretøjer fra det tidligere

Københavns Brandvæsen, som kom tilbage til brandvæsenet, da Det Danske

Brandværnsmuseum i Aarhus lukkede. Siden 2006 har størstedelen af køretøjerne

været udstillet hos Vestsjællands Bilmuseum i Høng. Enkelte af de gamle

udrykningskøretøjer opbevares hos Hovedstadens Beredskab og bliver brugt i

forbindelse med forskellige arrangementer, herunder Beredskabets Dag, juleoptog og

senest i forbindelse med åbningen af det nye Københavns Museum.

For aftalen med Vestsjællands Bilmuseum betaler Hovedstadens Beredskab årligt kr.

90.060 (stigende 3% årligt). Bilmuseet er fra 2021 lukket for besøgende, og man er i

gang med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke vil være plads til veterankøretøjerne.

Opbevaringen af køretøjerne tjener derfor i øjeblikket alene det formål at bevare

køretøjerne for eftertiden, da udstillingen ikke længere er åben for besøgende. Prisen,

som Vestsjællands Bilmuseum opkræver for opbevaringen, har samtidig været støt

stigende. Placeringen af veterankøretøjerne er således uholdbar. 

Ud fra konkrete forespørgsler foretaget i 2019 og 2020 vurderes det, at interessen fra

de få relevante kulturinstitutioner og museer (såvel offentlige som private) er

begrænset. Teknisk Museum i Helsingør returnerede i 2020 to veterankøretøjer til
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Hovedstadens Beredskab og har kun ét enkelt af vores veterankøretøjer tilbage i deres

udstilling. Veterankøretøjerne er i varierende stand og af bevaringsmæssig værdi, og

der er ikke mulighed for at opbevare yderligere veterankøretøjer på Hovedstadens

Beredskabs egne lokaliteter.

Det anbefales derfor at reducere flåden af veterankøretøjer og afsøge mulighederne

for en bedre anvendelse og nyttiggørelse af de tilbageværende køretøjer for

Hovedstadens Beredskab. Det foreslås at ske i følgende proces.

A) Veterankøretøjer som afhændes (8 stk. jf. bilag 1):

De veterankøretøjer, som er i dårligst stand og har den laveste bevaringsmæssige

værdi, afhændes.

B) Veterankøretøjer som bevares til arrangementer (4 stk. jf. bilag 1):

De veterankøretøjer, som aktivt bruges til arrangementer, bibeholdes og opbevares på

Hovedstadens Beredskabs lokaliteter.

C) Veterankøretøjer som søges bevaret mhp. udstilling (6 stk. jf. bilag 1):

1. De få relevante museer og kulturinstitutioner kontaktes mhp. overtagelse af de

tilbageværende bevaringsværdige køretøjer til udstillingsbrug (fx Teknisk

Museum og Odsherred Brandmuseum).

2. Lykkes det ikke at indgå aftaler om udstillingsbrug, afhændes køretøjerne til

private gennem salg eller fri afståelse. Dette har et enkelt fortilfælde, hvor ejeren

nu er privat, og Hovedstadens Beredskab har brugsret ved arrangementer.

Økonomi

Der vil med al sandsynlighed være udgifter forbundet med både flytning og afhændelse

fra Vestsjællands Bilmuseum. Desuden vil en eventuel opbevaring i en kortere periode

tættere på Hovedstadens Beredskab være dyrere end i Vestsjælland. Men følges

anbefalingen om afhændelse af en del af køretøjerne, forventes forløbet at kunne

holdes udgiftsneutralt, idet færre køretøjer skal opbevares.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Indstillingen godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Katalog over veterankøretøjer
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6.  LUKKET - Orientering om resultat af
forsikringsudbud i 2020

Sagsnr.: 2020-0007468
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7.  LUKKET - Godkendelse træk på leasingrammen
Sagsnr.: 2021-0000824
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8.  Godkendelse af budget 2022 og overslagsår, 1.
behandling

Sagsnr.: 2021-0000095

Som led i budgetlægningsprocessen skal bestyrelsen godkende forslag til budget 2022

og overslagsår, indeholdende de kommunale driftsbidrag. Forslaget vil herefter blive

sendt i høring i HovedMED således, at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i

bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2022 på bestyrelsesmødet den

23. juni 2021. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægterne §13, stk. 2 inden

udgangen af juni måned til ejerkommunerne til orientering.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at fremlagte forslag til budget 2022 og overslagsår

2023-2025 sendes til HovedMED til høring.

2. at bestyrelsen godkender, at forslag til forventet effektiviseringsprofil for 2022 og

overslagsår samt forslag til, hvilke RBD 2021+ implementeringsprojekter, der kan

prioriteres i 2022, sendes til HovedMED til høring.

3. at bestyrelsen godkender Takstkataloget for 2022.

4. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2022 og overslagsår kan

blive yderligere justeret frem mod den endelige behandling af budget 2022 på

bestyrelsens møde den 23. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2022 samt overslagsår fremgår af tabel 1. Indtægter, driftsudgifter

og lønninger er fremskrevet efter de i juni 2020 offentliggjorte fremskrivningsprocenter

fra Kommunernes Landsforening (KL). Indtægter fra ejerkommunerne er fremskrevet

efter en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

Tabel 1: Budget 2022 samt overslagsårene 2022-2025

Alle tal i mio. kr. 2022 2023 2024 2025

Løn 454,5 466,2 478,3 491,0

Tjenestemandspensionsopsparing 13,8 12,7 11,2 9,4

Investeringspulje 12,6 12,7 12,9 13,1

Husleje inkl. forbrugsudgifter 39,3 39,9 40,5 41,1
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Øvrige driftsudgifter 113,3 116,9 118,3 119,7

Udgifter i alt 633,5 648,4 661,3 674,3

Eksterne indtægter -252,8 -260,3 -265,7 -271,2

Bidrag fra ejerkommuner -380,7 -388,1 -395,5 -403,1

Indtægter i alt -633,5 -648,4 -661,3 -674,3

Resultatet af det kommende ambulanceudbud er ikke indarbejdet i overslagsårene,

men vil uanset udfald have konsekvenser for budgetforslaget fra 2023 og frem.

Der er indarbejdet et mindre fald i budgettet vedr. tjenestemandspensionsbidraget,

men da det kun medfører en meget lille afvigelse i forhold til budget 2021, har

det ikke medført ændringer i budgetfordelingsnøglen (afrundet til to decimaler). Af

tabel 2 fremgår budgetfordelingsnøglen for 2022.

Tabel 2: Budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct
2022

B-nøgle

Ejerkommuner

Albertslund 1,79

Brøndby 1,96

Dragør 1,12

Frederiksberg 8,28

Glostrup 1,32

Hvidovre 2,95

København 80,39

Rødovre 2,19

Total 100,00

Investeringspuljen fremgår af tabel 3 og beløber sig til 12,6 mio. kr. i 2022, hvoraf 7,9

mio. kr. går til den årlige leasingudgift jf. bilag 1. De resterende 4,7 mio. kr. anvendes til

it- og materielinvesteringer.

Den årlige leasingudgift indeholder kun allerede vedtagne træk på leasingrammen og en

eventuel godkendelse af indstillinger på nærværende dagsorden jf. punkt 7 vil blive

indarbejdet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022 og overslagsår.

Tabel 3: Investeringspuljen

Alle tal i mio. kr. 2022 2023 2024 2025

Investeringspulje 12,6 12,7 12,9 13,1

Allerede prioriterede aktiviteter (leasing) 7,9 7,9 7,3 7,2
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Investeringspuljen efter leasingudgift 4,7 4,8 5,6 6,0

Ejerkommunernes driftsbidrag for årene 2022-2025 ses i tabel 4. Som nævnt er

indtægterne fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de

aktuelle fremskrivningssatser fra KL.

Tabel 4: Driftsbidrag 2022-2025

Alle tal i t. kr. 2022 2023 2024 2025

Ejerkommuner

Albertslund -6.811 -6.943 -7.076 -7.210

Brøndby -7.466 -7.611 -7.757 -7.904

Dragør -4.278 -4.361 -4.444 -4.529

Frederiksberg -31.518 -32.129 -32.745 -33.366

Glostrup -5.015 -5.113 -5.211 -5.309

Hvidovre -11.224 -11.442 -11.661 -11.883

København -306.086 -312.018 -317.999 -324.036

Rødovre -8.332 -8.493 -8.656 -8.821

Udgifter i alt -380.731 -388.109 -395.548 -403.057

Tabel 5 viser ejerkommunernes samlede udgifter til driftsbidraget i 2022-priser. Faldet i

driftsbidraget skyldes udviklingen i tjenestemandsbidraget for København og

Frederiksberg kommuner, mens den for de øvrige ejerkommuner er konstant.

Tabel 5: Driftsbidrag i 2022 priser

Alle tal i t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025

Udgifter i alt -380.820 -380.731 -380.349 -379.847 -379.228

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at det fremlagte forslag til budget 2022 og

overslagsår sendes til HovedMED til høring med henblik på, at HovedMEDs

bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2022

på bestyrelsesmødet den 23. juni 2021.

Forslag til effektiviseringer i 2022 og overslagsår forventes at følge implementeringen af

PwCs budgetanalyse, men er ikke indarbejdet i budgettet, idet det jf. punkt 2 på

dagsorden til bestyrelsesmødet i juni 2020 er reserveret til implementeringen af RBD

2021+.

Med vedtagelsen af budget 2021 på bestyrelsesmødet i juni 2020 blev det prioriteret at

igangsætte RBD 2021+ projekter for 4,5 mio. kr. i 2021.

I forhold til prioriteringen af projekter i 2022 foreslår Hovedstadens Beredskab, at de

RBD 2021+ relaterede projekter, der er igangsat (disse er angivet med prioritet 1 i bilag

2) fortsætter i 2022 i de tilfælde, hvor der er tale om flerårige projekter.
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Derudover ønsker Hovedstadens Beredskab, når der er et mere tydeligt billede af de

økonomiske konsekvenser af COVID-19 for 2021 og såfremt økonomien tillader det, at

igangsætte en række yderligere RBD-projekter i 2021 og 2022 (disse er angivet med

prioritet 2 i bilag 2). Disse projekter finansieres af effektiviseringsgevinster fra

budgetanalysen i 2022, eventuelle andre effektiviseringer samt en andel af de frie

midler i investeringspuljen i 2021 og 2022.

Om muligt kvalificeres bilag 2 yderligere frem mod 2. behandlingen af budgettet på

mødet i juni.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at forslag til forventet effektiviseringsprofil for

2022 og overslagsår samt forslag til, hvilke RBD 2021+ implementeringsprojekter, der

kan prioriteres i 2022, sendes til HovedMED til høring mhp., at HovedMEDs

bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2022

på bestyrelsesmødet den 23. juni 2021.

Tabel 6: Forslag til effektiviseringsprofil 2021 - 2024

Alle tal i mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Effektiviseringer 4,5 6,9 15,7 15,7

Tabel 6 viser forslag til effektiviseringsprofil for årene 2021-2024, hvilket, som nævnt, er

baseret på implementeringen af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at på baggrund af de seneste beregninger kan de

forventede effektiviseringer i 2021 og 2022 ift. nedbringelsen af antallet af ekstravagter

i brand- og redningstjenesten, ikke, som hidtil forventet, indfries via implementeringen

af ny vagtform og model for afvikling af kompetenceudvikling i Specialtjenesten, men

via andre strukturelle ændringer og planlægningsmæssige tiltag. I forhold til det

længere perspektiv, dvs. effektiviseringsprofilen i 2023 og 2024, arbejdes der fortsat

målrettet på at analysere og konkretisere en række nye tiltag og vagtformer. En indsats,

som har til formål markant at nedbringe antallet af ekstravagter, og dermed realisere en

væsentlig besparelse på lønudgifterne.

Det skal desuden bemærkes, at situationen vedr. COVID-19-pandemien på nuværende

tidspunkt medfører et øget sygefravær i den operative styrke, hvilket i forhold til

effektiviseringstiltagene trækker i den modsatte retning – dvs. i retning af et øget antal

ekstravagter. Dette komplicerer dermed målingen og analysen af den konkrete effekt af

de nye tiltag.

Af bilag 3 fremgår Takstkataloget for 2022. Taksterne er fremskrevet med gældende

fremskrivningsprocenter fra KL. Takstkataloget for 2022 er på nuværende tidspunkt

ikke udvidet med nye takster ift. Takstkataloget for 2021. I forbindelse

med godkendelse af Takstkataloget for 2021 på bestyrelsesmødet 4. november 2020

blev Hovedstadens Beredskabs takster gennemgået af PwC, som konkluderede, at de

var beregnet i overensstemmelse med faktiske omkostninger og fastlagt
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hensigtsmæssigt. PwC's vurdering og bemærkninger til Takstkataloget 2021 fremgår af

bilag 4.

For abonnementsprisen på automatiske brandalarmer (ABA) er der indarbejdet en

andel af den forhøjelse over en 3-årig periode, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet i

november 2020. Det forventes, at de merindtægter, som afgiftsforhøjelsen genererer,

vil blive anvendt på merudgifterne på forsikringsområdet jf. punkt 6 på nærværende

dagsorden. Der er yderligere indarbejdet en andel af en forhøjelse af taksterne på

udlejning af beskyttelsesrum, således at taksterne i 2023 vil afspejle de beregnede

omkostninger. Advokatfirmaet Horten har i april 2021 lavet en juridisk vurdering af

taksterne for beskyttelsesrum, der anbefaler, at takststigningen kun implementeres i

forhold til nye lejemål. For de eksisterende lejere af beskyttelsesrum vil der således ikke

være lejeforhøjelser udover fremskrivningen.

Det indstilles, at Takstkataloget for 2022 godkendes af bestyrelsen med nærværende

sag. Takstkataloget vil i så fald ikke blive fremlagt igen ved 2. behandlingen af budget

2022 og overslagsår.

Endeligt indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2022 og

overslagsår kan blive yderligere justeret frem mod den endelige behandling af budget

2022 på bestyrelsens møde den 23. juni 2021. Der pågår en revidering af beregningen

vedrørende tjenestemandsopsparingen og denne vil eventuelt blive opdateret frem

mod 2. behandlingen.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Indstillingen godkendt.

4. Til efterretning.

Bilag

• Bilag 3 - Takstkatalog 2022

• Bilag 4 - PwC notat vedr. taksterne i takstkatalog 2021
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9.  LUKKET - Fortrolig orientering om status på
ambulancetilbud

Sagsnr.: 2020-0006612
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10.  Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter og
SLA i forbindelse med kompetenceoverdragelse af
påbud mv.

Sagsnr.: 2021-0000310

Bestyrelsen forelægges forslag til ændring af vedtægter og Service Level Agreement

(SLA) som følge af ændring af byggeloven vedr. muligheden for

kompetenceoverdragelse af påbud og forbud ifm. brandsyn samt overdragelse af

forbud i sager, hvor brugen af eksisterende bygninger ikke overholder

byggelovgivningens regler om brand.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne.

2. at bestyrelsen godkender forslaget til ændringer af SLA som en konsekvens af

ændringen af vedtægterne.

3. at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab for at forenkle

sagsgangen allerede har søgt at indhente en forhåndsgodkendelse af forslaget til

vedtægtsændringer i Ankestyrelsen, inden forslaget sammen med forslaget til

ændring af SLA forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i

ejerkommunerne til godkendelse. Såfremt bestyrelsen ikke skulle godkende

forslaget til ændring af vedtægterne eller ønsker realitetsændringer i forhold til

forslaget, vil Hovedstadens Beredskab rette fornyet henvendelse til

Ankestyrelsen herom.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft,

som bl.a. giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud ifm. brandsyn til

§60 fællesskaber.

Bestyrelsen blev på sit møde den 4. november 2020 orienteret om lovforslaget og

godkendte, at Hovedstadens Beredskab udarbejder et forslag til

kompetenceoverdragelse, herunder forslag til vedtægtsændringer samt ændringer af

SLA i forbindelse med lovforslagets vedtagelse.

Lovændringen har også betydning for den tidligere af bestyrelsen og ejerkommunerne

godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud, som ikke blev
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godkendt af Ankestyrelsen. Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag til

en ny bestemmelse i de gældende vedtægter, som senest blev godkendt af

ejerkommunerne i foråret 2019 og af Ankestyrelsen den 23. december 2019.

Forslaget er et nyt pkt. 5.2 i vedtægterne, jf. bilag 1, der indeholder de gældende

vedtægter sammenholdt med ændringerne. I forslaget til nyt pkt. 5.2 fremgår

kompetenceoverdragelsen af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn af den første

bullit, mens forslaget om at kompetenceoverføre forbud i forbindelse med ulovlig

anvendelse af bygninger mv., der ikke er omfattet af brandsyn, fremgår af

bestemmelsens bullit 2. Med bestemmelsen vil den tidligere arbejdsdeling i

kommunerne mellem brandvæsen og byggemyndighed blive videreført i

arbejdsdelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunernes

byggemyndigheder.

Forslaget indebærer samtidig nogle konsekvensændringer, herunder nummereringen af

punkterne 5.2 – 5.5, samt en ændring af henvisningerne i pkt. 6.4 og 6.7 til pkt. 5.1 og

5.2, hvor henvisningerne bliver ændret til pkt. 5.1 -5.3.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til vedtægtsændringer.

En ny ændring af vedtægterne betyder også, at det vil være nødvendigt at tilpasse

SLA’en hertil. På denne baggrund er der indføjet konsekvensrettelser i kap. 5 om

brandteknisk sagsbehandling samt i kap. 7 om brandsyn, jf. bilag 2.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af SLA.

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab for at

forenkle sagsgangen allerede har søgt at indhente en forhåndsgodkendelse af forslaget

til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen, inden forslaget sammen med forslaget til

ændring af SLA forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i

ejerkommunerne til godkendelse. Såfremt bestyrelsen ikke skulle godkende forslaget til

ændring af vedtægterne eller ønsker realitetsændringer i forhold til forslaget, vil

Hovedstadens Beredskab rette fornyet henvendelse til Ankestyrelsen herom.

Samarbejdsorganet har på sit møde den 20. januar 2021 drøftet dagsordenspunktet og

anbefaler indstillingerne overfor bestyrelsen.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

1. Indstillingen godkendt. Der henvises til orienteringen under 3. at-punkt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Beredskabsdirektøren orienterede om Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse, som

Hovedstadens Beredskab modtog den 20. april 2021. 

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende

vedtægter

• Bilag 2 - Forslag til revideret SLA 02022021
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11.  Orientering om Robusthedsanalysen af de
kommunale redningsberedskaber

Sagsnr.: 2021-0000789

Bestyrelsen orienteres om analysen af de kommunale redningsberedskabers robusthed

og dimensionering fra december 2019, herunder om anbefalingerne.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen tager orienteringen om analysen af de kommunale

redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt om

implementeringsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af den politiske aftale på forsvarsområdet i 2018-2023, gennemførte

Forsvarsministeriet i 2019 en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de

kommunale redningsberedskaber. Arbejdet blev færdiggjort i december 2019, og der

har været arbejdet på en implementeringsplan for opfølgningen, siden rapporten

udkom. Kommunernes Landsforening (KL) og forligskredsen er orienteret herom, og

arbejdet fortsætter nu med at effektuere dele af implementeringsplanen. Rapporten

vedlægges som bilag.

Undersøgelsen blev gennemført af et eksternt konsulentfirma, Implement Consulting

Group, som var udpeget af Forsvarsministeriet. Til at lede undersøgelsen blev der

etableret en styregruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet og KL, hvori

bl.a. direktøren for Hovedstadens Beredskab deltog som repræsentant for KL. Under

styregruppen etableredes en referencegruppe med repræsentation af

Forsvarsministeriet, Finansministeriet, KL, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber

m.fl. Formandskabet blev i begge grupper varetaget af Forsvarsministeriet.

Undersøgelsen viste, at de kommunale redningsberedskaber har været robuste i

forhold til de hændelser, beredskaberne har stået over for de seneste år. De

kommunale redningsberedskaber har med egne kapaciteter kunnet håndtere i

gennemsnit 98% af alle hændelser i perioden 2016-2018. Med assistance fra

naboberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører har de kunnet håndtere alle

hændelser i perioden 2016-2018.
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Der er dog et potentiale for at øge robustheden under hensyntagen til, at hovedparten

af kommunerne i deres risikobaserede dimensionering har lagt tyngden

i risikoanalyserne på dagligdagshændelser og historiske data, og i mindre grad på

fremtidige klimarelaterede hændelser og risikoen for terrorhændelser. 

Rapporten indeholder otte konkrete løsningsforslag til at øge robustheden, herunder 16

eksempler på god praksis, der kan inddrages i forbindelse hermed, f.eks. med hensyn

til hensigtsmæssig dimensionering, borgerrettet forebyggelse, tværgående operativ

ledelsesstøtte, træning og øvelse samt samarbejde på tværs.

De otte forslag er:

1. Et regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til håndtering af større

hændelser, der har til formål at skabe bedst mulig synergieffekt af det samlede

redningsberedskab.

2. Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige og indsatte kapaciteter med

henblik på at sikre en bedre koordinering og håndtering af logistik samt sikre en

mere overordnet beredskabsfaglig styring af samtidige og større hændelser på

tværs af redningsberedskaberne.

3. Øget regionalt samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber og

Beredskabsstyrelsen om øvelse og træning udbygges og systematiseres for at

sikre sammenhæng på det strategiske, operationelle og taktiske niveau på alle

niveauer.

4. Beredskabsstyrelsen etablerer et overblik over Forsvarsministeriets samlede

ressourcer med relevans for de kommunale redningsberedskabers indsats - især

ved større eller længerevarende hændelser.

5. Udvikling af den risikobaserede dimensionering, herunder for at skabe en

tydeligere kobling mellem risikoanalyser og dimensioneringen samt for at skabe

større fokus på længerevarende hændelser.

6. Forbedre kvalitet af data til indsatsanalytiske formål, herunder en revision af den

dataindsamling, der sker i dag i Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings-

og Indberetningssystem (ODIN) med henblik på at sikre indsamling af de analytisk

mest relevante oplysninger.

7. Udvikling af nye analytiske værktøjer, der stilles til rådighed for

redningsberedskaberne, som f.eks. gør det muligt at analysere responstider,

robusthed, fremkommelighed og muligheder for fokusering af borgerrettet

forebyggelse.

8. Nationalt samarbejde om udvikling og spredning af viden om god praksis på

beredskabsområdet, herunder ved indsamling af relevant eksisterende viden på

prioriterede områder, såvel nationalt som internationalt, samt ved at skabe

samarbejde med forskere og eksterne specialister.

For at sikre det videre arbejde er der aftalt halvårlige møder mellem Forsvarsministeriet

og KL.

Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har som opfølgning på undersøgelsen

udarbejdet et fælles oplæg til en implementeringsplan,  som med visse forbehold

forventes at være gennemført inden udgangen af 2022. Denne plan har været forelagt

styregruppen.
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Implementeringsplanen peger på følgende løsningsforslag, hvori

Robusthedsundersøgelsens 16 eksempler på god praksis inddrages:

• Der nedsættes regionale kapacitetsfora til drøftelse af regionale risici,

samarbejde, træning og øvelse, jf. anbefaling 1 og 3.

• Der udarbejdes analyser vedrørende mulighederne for tværgående

realtidsoverblik over ledige kapaciteter og ressourcer i det samlede

redningsberedskab samt tværgående operativ ledelsesstøtte. Dette forslag skal

ses som en udløber af anbefaling 2, idet etableringen af fælles vagtcentraler ikke

ses at være at være en mulighed bl.a. på grund af økonomi og opgaveskel.

• Der tilvejebringes bedre kendskab til effekten af Forsvarets og Hjemmeværnets

kapaciteter til anvendelse i forbindelse med større hændelser og under særlige

vilkår, jf. anbefaling 4.

• Der udarbejdes et nyt koncept for risikobaseret dimensionering, jf. anbefaling 5.

Der er tale om 'papirskabeloner', der skal afprøves i 2-3 kommunale

redningsberedskaber.

• Der etableres et fælles nationalt udvalg (Redningsberedskabets Data- og

Vidensudvalg). Udvalget skal fastlægge rammerne for og prioriteringen af

arbejdet med dataudvikling og udvikling af analytiske værktøjer, herunder

inddrage forskere og eksterne specialister i relevant omfang, ligesom strategiske

spørgsmål vedr. ODIN drøftes i denne ramme jf. anbefalingerne 6, 7 og 8.

Selvom planen har taget udgangspunkt i, at løsningsforslagene er udgiftsneutrale for

alle parter og vurderes implementerbare, f.eks. ved omprioritering inden for rammerne,

forudsætter løsningsforslagene på data- og vidensområdet investering i nyt data- og

indberetningssystem, ligesom det bl.a. på grund af økonomien ikke vil være muligt at

etablere fælles vagtcentraler og gennemførelsen af øvelser vil kunne betyde udgifter til

at frigøre øvelsestid.  

Et hidtidigt forsøg fra Forsvarsministeriets og KL's side på at få placeret beredskabernes

akutte indsats i forhold til klima og vand i et digitaliseringsprojekt om klimatilpasning

har indtil videre været uden held.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Til efterretning.

Bilag

• Bilag 1 - Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og

dimensionering 2019 hovedrapport
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12.  Orientering om evaluering af håndteringen af
COVID-19

Sagsnr.: 2020-0003192

I tilknytning til den igangværende COVID-19 situation, har der været et tæt samarbejde

imellem Hovedstadens Beredskabssammenslutning (HOBS) og Hovedstadens

Beredskab om tilrettelæggelse og gennemførelse af en tværgående proces for

erfaringsopsamling og den efterfølgende tilpasningsproces. Hovedstadens Beredskab

har forestået en større del af det praktiske arbejde i forbindelse hermed.

Denne orientering er en kort status på erfaringerne hermed og implementeringen af

læring i 2020.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har, både forud for og under den igangværende COVID-19

situation, gennemført krisestyrende og evaluerende aktiviteter, som led i understøttelse

af ejerkommunernes og Hovedstadens Beredskabs opretholdelse af den fortsatte drift,

hvor der er sket løbende tilpasninger til den aktuelle situation.

Med henblik på at styrke gennemførelsen af opsamling og bearbejdning af erfaringer

sideløbende med krisehåndteringen, ansatte Hovedstadens Beredskab en dedikeret

medarbejder i en etårig stilling fra maj måned 2020.

Læringspunkterne – overordnet

Aktiverings- og opstartsfasen: Erkendelse 

Erfaringerne fra aktiverings- og opstartsfasen viste særligt følgende:

• Vigtigheden af en tidlig erkendelse af situationen og dens (potentielle)

omfang.

• Fordelene ved at have en særlig opmærksomhed på potentielle afledte

effekter.

• Værdien af at søge at inddrage forskellige fagligheder og personer med

organisatorisk kendskab.
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Omlægning af driften: Uprøvet

Erfaringerne fra omlægning af driften fra en daglig drift til en mere kriseorienteret og

-løsende drift viser bl.a.:

• At det har været nødvendigt at anvende nye og uprøvede arbejds- og

driftsformer.

• Gode erfaringer fra det tværgående samarbejde ejerkommunerne imellem, hvor

der i høj grad er draget nytte af hinanden i forhold til koordinering og sparring.

• Gode erfaringer med et tværgående samarbejde vedrørende fortolkning af

retningslinjer og deling af kommunikationsmaterialer, der begge har været

omfangsrige opgaver i forbindelse med COVID-19.

Krisestyringsorganisation: Præciseres

Set i forhold til krisestyringsorganisationen er der bl.a. gjort følgende erfaringer:

• Beskrivelserne af organiseringen af krisestyringen kan med fordel

præciseres/tydeliggøres, herunder også Hovedstadens Beredskabs stabs rolle.

• Gode erfaringer med anvendelse af virtuelle møder, der både har givet mulighed

for en større fleksibilitet og har understøttet mulighederne for overholdelse af

anbefalingerne om at arbejde hjemmefra. 

Øvelser og planlægning: 'Krads lidt i lakken'

Forud for pandemien var der i maj måned 2020 planlagt en fælles øvelse med et

epidemiscenarie. Evalueringsresultatet viser:

• At der ved kommende øvelser bør ’kradses lidt i lakken’ ved for eksempel at

anlægge et længere tidsperspektiv, andre økonomiske rammevilkår eller at

indarbejde aspekter vedrørende frafald hos nøglepersoner.

• Gode erfaringer med at vende tilbage til hændelsestyper og deres beskrivelser i

publikationen 'Nationalt Risikobillede' (udgivet af Beredskabsstyrelsen) med

henblik på at vurdere paratheden og forståelsen af konkret konsekvenser.

Den videre proces

Understøttelse af tilpasninger i praksis

Implementeringen af de foreløbige erfaringer og læringspunkter vil selvsagt ikke være

afsluttet ved revideringen af Plan for fortsat drift, Beredskabspolitikken og

Sundhedsberedskabsplanen. I forlængelse af revisionsprocessen vil der derfor arbejdes

med udviklingsopgaver, der understøtter, at tilpasningerne også afspejler sig i praksis -

både i ejerkommunerne og i Hovedstadens Beredskab.

Fortsat opsamling af erfaringer

COVID-19 situationen er som bekendt fortsat aktuel og forventes at strække sig langt

ind i 2021, hvis ikke længere. Derfor vil der fortsat ske en registrering og bearbejdning

af væsentlige erfaringer.

Derfor har Hovedstadens Beredskab forlænget ansættelsen af den dedikerede

medarbejder, der blev ansat i maj måned 2020, med yderligere et år med ophør ultimo

april 2022 med henblik på, at den røde tråd i evaluerings- og opfølgningsarbejdet kan
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fastholdes, ligesom opgaven kan videreføres trods varetagelse af igangværende

arbejdsopgaver knyttet til COVID-19.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Til efterretning.
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13.  Godkendelse af Årsberetning 2020
Sagsnr.: 2021-0000198

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor interessentskabet dokumenterer sin indsats på de

fem målsætninger i strategien. Bestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs

Årsberetning 2020 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering

blandt ejerkommunerne.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender Årsberetning 2020 for Hovedstadens Beredskab.

2. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal

udarbejde en årlig redegørelse, hvor Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats

på de 5 områder i strategien:

• Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne

• Økonomisk effektivitet

• Serviceniveau og samarbejde med kommunerne        

• Forebyggelse og frivillige    

• Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020, der er vedlagt som bilag 1, indeholder

forskellige artikler, som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2020.

Årsberetningen afspejler endvidere, at 2020 i høj grad har været præget af COVID-19. 

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 20. januar 2021 efterlevelsen af

gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2020. SLA'en beskriver det serviceniveau,

Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab,

kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er

indarbejdet i Årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev

på mødet, og generelt i løbet af 2020, udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og

kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.
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Bestyrelsen forelægges Årsberetning 2020 for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

Umiddelbart herefter indarbejdes årsregnskabet for 2020 i Årsberetning 2020 - der

tages i den forbindelse forbehold for godkendelsen af Regnskab 2020 under pkt. 2 på

nærværende dagsorden - og Årsberetning 2020 fremsendes til ejerkommunerne til

orientering, jf. bestemmelse herom i ejerstrategien. Der er til dette formål udarbejdet

vedlagte paradigme til brug for orientering af kommunalbestyrelserne i

ejerkommunerne omkring Årsberetning 2020, der samtidig indeholder en orientering

om Regnskab 2020. Det indstilles, at bestyrelsen godkender paradigmet.

Under pkt. 16 på nærværende dagsorden indstilles det, at der kommunikeres

internt samt eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om

Årsberetning 2020 og Regnskab 2020.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Årsberetning 2020 Hovedstadens Beredskab

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2020 og

Regnskab 2020
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14.  Orientering om status på arbejdsmiljøområdet
Sagsnr.: 2021-0001226

Arbejdsmiljø er et højtprioriteret område i Hovedstadens Beredskab og i fællesskabets

ejerstrategi. Bestyrelsen orienteres med nærværende dagsordenspunkt om status på

arbejdsmiljøområdet.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Helbredsundersøgelser ved natarbejde

I sommeren 2019 blev samarbejdet mellem Hovedstadens Beredskab og Flyvemedicinsk

Klinik indledt, og alle Hovedstadens Beredskabs medarbejdere med natarbejde

blev tilbudt en helbredsundersøgelse på Flyvemedicinsk Klinik. I alt drejer det sig om ca.

700 medarbejdere. Der er mange medarbejdere, der har tilkendegivet, at de gerne vil

tage imod tilbuddet om en nathelbredsundersøgelse. På nuværende tidspunkt er der

gennemført 192 helbredsundersøgelser og flere forventes at følge. Dels fordi det er

blevet nemmere at bestille tid til den konkrete undersøgelse. Dels fordi Hovedstadens

Beredskab er ved at planlægge en ny kampagne for at opfordre en større andel af

medarbejderne til at blive undersøgt.

Sundhedstilstanden blandt de undersøgte medarbejdere er generelt god. De

medarbejdere, hvor der blev fundet betydende lidelser, er blevet opfordret til at

kontakte egen læge med henblik på videre undersøgelser.

BIOBRAND II forskningsprojekt

Som tidligere orienteret om deltager Hovedstadens Beredskab i

forskningsprojekt Biobrand II, der har til formål at forebygge sodpåvirkning ved

brandslukning. Jf. seneste orientering afventede projektet godkendelse i

videnskabsetisk komité. Denne er nu kommet, og der er blevet fastlagt krav og proces

for forskningsprojektet ’BIOBRAND II’. Forskningsprojektet forløber i to faser af hver én

måneds varighed. Hver måned skal der minimum gennemføres 4x2 tests på

medarbejdere, der har været udsat for røg og sodpartikler. I begge faser måles

tjærestoffer på huden, kemiske stoffer fra omgivelserne, der opsamles i et armbånd,

samt tjærestofmetabolitter udskilt i urinen som mål for optag af disse. Hovedstadens
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Beredskab skal selv forestå alle tests og prøver, ligesom der i anden fase skal afses tid til

bad og sauna i forbindelse med projektet. Temperaturen og tiden i saunaen er endnu

ikke fastlagt. Projektet forventes afsluttet medio 2023, men publiceringen af

resultaterne kan tage længere tid. Hovedstadens Beredskab vil blive orienteret om egne

resultater inden publiceringen. Hovedstadens Beredskab deltager i projektet sammen

med Trekantbrand og Østjyllands Brandvæsen.

Arbejdsskader og nærvedhændelser

I 2020 registrerede Hovedstadens Beredskab 153 arbejdsskader og 80

nærvedhændelser. Af de 153 registrerede arbejdsskader, er 25 relateret til vold og

trusler, mens 22 omhandler arbejdsrelateret smitte med COVID-19. 26 af de 80

registrerede nærvedhændelser omhandler trusler om vold og udadreagerende

patienter jævnfør vedlagte bilag 1. I 2019 blev der i Hovedstadens Beredskab registreret

111 arbejdsskader. Der er således tale om en stigning i antallet af arbejdsskader på 42,

hvoraf 22 skyldes COVID-19. I 2019 blev der desuden registreret 77 nærvedhændelser,

og der ses således også en lille stigning her.

Udover den individuelle opfølgning i arbejdsmiljøgrupperne drøftes større eller

komplicerede arbejdsskader og nærvedhændelser i EnhedsMED. Ved hændelser, der

kræver handling her og nu, orienteres om disse via overbrandmestrene og internt via

'Driftscenternyt' og Assign.

Særligt om ambulancetjenesten

Som nævnt i seneste status skete der i 2020 en stigning i antallet af stikskader. Denne

stigning er blevet undersøgt, og Hovedstadens Beredskab har fundet, at hændelserne

havde individuel karakter og ikke skyldes manglende viden, hvorfor det ikke er vurderet

nødvendigt med yderligere undervisning eller opdatering af instrukser. Derudover så

beredskabet i 2020 også en stigning i antallet af arbejdsskader ved betjening af båre,

hvorfor proceduren for betjening af bårer er blevet opdateret, hvilket har betydet, at

der ikke er set arbejdsskader relateret til betjening af disse.

Som det fremgår af ovenstående tal, er vold og trusler mod Hovedstadens Beredskabs

medarbejdere fortsat et problem. Der blev i 2019 nedsat en arbejdsgruppe bestående

af arbejdsmiljøkoordinatoren, en korpsambulancemester og en

arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgruppen har siden seneste status undersøgt

omfanget af reddere, der ikke politianmelder eller indrapporterer hændelser.

Undersøgelsen viste, at 57% af respondenterne havde undladt internt at indrapportere

hændelser med vold eller trusler, mens 65% havde undladt at politianmelde hændelser.

Arbejdsgruppen vil som det næste undersøge de specifikke årsager til, at medarbejdere

ikke indrapporterer eller politianmelder hændelser.

Sygefravær i 2020

Generelt har Hovedstadens Beredskab på tværs af alle afdelinger set en stigning i

antallet af fraværsdagsværk på årsværk i 2020 ift. 2019. Den gennemsnitlige stigning på

tværs af afdelingerne er på 3 fraværsdagsværk jævnfør vedlagte bilag 2. Det må

formodes, at en del af dette fravær kan tilskrives COVID-19.
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Status på projekt Sygefravær

Hovedstadens Beredskab blev primo 2020 tildelt 4,6 mio. kr. af Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt, der har til formål at nedbringe

sygefraværet. Hovedstadens Beredskab har ansat en projektleder og -medarbejder i

projektperioden, der løber til marts 2022. Projektet beskæftiger sig især med

områderne sygemelding, forebyggelse, organisering og data.

I løbet af efteråret har projektet afholdt dialogmøder med stort set samtlige stationer

og roder, hvor sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel har stået øverst på dagsordenen.

Dette ikke bare for at blive klogere på arbejdsmiljø og trivsel blandt det operative

personale, men også for at orientere om sygefraværsprojektets formål og rammer.

I december 2020 gik sygefraværsprojektets planlagte kompetenceforløb i gang i

samarbejde med erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet HR7. Lidt over 30

overbrandmestre har allerede deltaget i forløbet, der består af tre moduler. Forløbet

klæder lederne bedre på til at planlægge, afholde og følge op på sygefraværssamtaler.

Projektet har netop udsendt et spørgeskema til evaluering af forløbet og de foreløbige

svar vidner om stor tilfredshed blandt deltagerne.

Sygefraværsprojektet har desuden haft stor bevågenhed blandt de øvrige

puljeprojekter, da projektledelsen på et fælles netværksseminar var udvalgt til at holde

et oplæg om sygefraværsprojektet i Hovedstadens Beredskab. Dette netværksseminar

afstedkom, at projektet har indgået et eksternt samarbejde med Kriminalforsorgen og

politiet med henblik på at sparre på tværs af sygefraværsprojekterne.  

I 2021 vil fokus ligge på implementeringen af projektet, og der skal arbejdes målrettet

med at få indsatsmodellens 5 kerneområder forankret i organisationen.

På datadelen skal tilgængelig data og statistik sikre, at alle ledere med personaleansvar

jævnligt får et godt overblik over sygefraværsmønstre i egne afdelinger.  På området

vedr. sygemeldinger arbejdes der med nye procedurer, sagsgange, skabeloner og

samtaleteknikker mellem leder og medarbejder. Organiseringen betyder, at alle ledere

med personaleansvar vil få klare ansvars- og rollebeskrivelser og dermed gives en større

sikkerhed i både hvad, og hvorledes, de på deres niveau har ansvaret for i

sygefraværsindsatsen, også set i sammenhæng med trivsel og arbejdsmiljø. Og på

forebyggelsesdelen anbefales forskellige veje til indsatser og sammenhænge mellem

trivsel, arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering. Slutteligt anbefales det, at der

allerede nu tage stilling til, hvem der skal sikre, at indsatsmodellens kerneelementer

koordineres, drives, understøttes, og videreudvikles, når sygefraværsprojektet afsluttes

i marts 2022.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Til orientering. I forlængelse heraf orienterede Beredskabsdirektøren om Hovedstadens

Beredskabs trivselsundersøgelse i efteråret 2020 og om status på implementeringen af

whistleblowerordning i Hovedstadens Beredskab.
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15.  Meddelelser fra bestyrelsesformand og
beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle

emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Beredskabsdirektøren orienterede om følgende:

• Status på sag om kompetenceoverdragelse fra april 2020.

• Status på arbejdsretlige sager.

• Samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.
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16.  Kommunikation fra bestyrelsen
Sagsnr.: 2021-0000988

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 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen godkender, at der kommunikeres internt samt eksternt på

Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning 2020

og Regnskab 2020. 

Sagsfremstilling

Med afsæt i dagsordenens punkter anbefaler Hovedstadens Beredskab, at der

kommunikeres internt samt eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og

sociale medier om Årsberetning 2020 og Regnskab 2020.

Takstkatalog 2022, blandt andet indeholdende ABA-takster, til behandling under pkt. 8

på nærværende dagsorden vil fremgå af beredskabets hjemmeside ultimo 2021.

Jf. punkt 3 på nærværende dagsorden følger 'Forebyggelsesstrategien' en særskilt

kommunikationsplan.

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Indstillingen godkendt.
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17.  Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende

bestyrelsesmøde den 23. juni 2021.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00 - 11.00.

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

• Temadrøftelse om operative bindinger

• Godkendelse af budget 2022 og overslagsår (2. behandling)

• Orientering om status på ambulancetilbud

• Orientering om status på implementeringen af RBD 2021+

• Godkendelse af oplæg fra kommunaldirektørkredsen vedr. model for opsigelse af

lejemål

• Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse

• Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet

• Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektøren

• Kommunikation fra bestyrelsen

• Kommende møde

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Til orientering med den bemærkning, at Københavns Kommunes repræsentanter jf.

beslutning i Borgerrepræsentationen ønsker forelagt sag vedrørende HBRs CO2

udledning på et kommende møde.
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18.  Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021

Der var stor tak til Eik Bidstrup for hans mangeårige indsats i Hovedstadens Beredskabs

bestyrelse.

Mødet sluttede kl. 10.30.
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