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Punkt 1: Underskriftsblad

Beslutning for Punkt 1: Underskriftsblad

Afbud: Kasper Ljung Pedersen, Christoffer Buster Reinhardt, Bo Hilsted og Jens-
Christian Bülow

Deltager via Teams: Preben Merrild og Kristine Trane

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.

Indstilling
Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3: Risikobaseret dimensionering 2022

Sagsfremstilling
Resume
På baggrund af beredskabskommissionens beslutning om serviceniveau på møde d. 23.
marts har udkast til plan for risikobaseret dimensionering 2022 været til udtalelse i
Beredskabsstyrelsen og forelægger nu til endelig godkendelse i
Beredskabskommissionen.
Baggrund
Planen for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen skal i
overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om
risikobaseret kommunalt redningsberedskab godkendes i kommunalbestyrelsen mindst
én gang i hver kommunal valgperiode.
Planen skal, på baggrund af en identifikation og analyse af risici i brandvæsenets
dækningsområde, beskrive serviceniveauet for redningsberedskabet samt dets
organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det
operative beredskab.
I praksis er kommunalbestyrelsens fastlæggelse af serviceniveauet, i medfør af
Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen af 1. juni 2016, henlagt til
beredskabskommissionen for det samordnede beredskab.
Proces
På møde d. 23. marts 2021 behandlede Beredskabskommissionen oplæg til
serviceniveau for den kommende risikobaserede dimensionering, RBD2022.
Det var indstillingen til kommissionen, at der skulle arbejdes videre med enten alternativ
1, som indeholdt et udvidet samarbejde med Beredskab Øst omkring dækning af
Holteområdet, eller alternativ 2, som indeholdt en styrkelse af bemandingen i dagtimerne
på to brandstationer. Desuden var det indstillingen at styrke indsatsen på
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arbejdsmiljøområdet, herunder anskaffelse af nyere mere arbejdsmiljøvenligt materiel og
fremrykning af investeringer i køretøjer som erstatning for arbejdsmiljømæssigt
utidssvarende køretøjer.
Beredskabskommissionen tiltrådte alternativ 2, samt indstillingen vedr. arbejdsmiljø.
Desuden efterspurgtes prisen på en variant af alternativ 1, hvor Beredskab Øst dækker
Holteområdet alene med primært slukningskøretøj (1+3) istedet for en fuld
udrykningsenhed (1+5).
I forlængelse af mødet har Nordsjællands Brandvæsen sendt planen, redaktionelt ændret
så den alene beskriver alternativ 2, til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, og har
indhentet pris på en reduceret dækning af Holteområdet hos Beredskab Øst. Endvidere
har Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet og udsendt redegørelse vedr. nogle af de
spørgsmål og den tvivl der blev rejst om forskellige emner på mødet. Den indhentede
pris fra Beredskab Øst er indarbejdet i redegørelsen.
Beredskabsstyrelsen har i forbindelse med deres gennemgang af 'Plan for risikobaseret
dimensionering 2022' efterspurgt supplerende oplysninger, herunder nærmere
beskrivelse af kemikalieberedskab og en beskrivelse af Nordsjællands Brandvæsens
organisation. Disse informationer er eftersendt i form af tilføjelse af et afsnit til bilag 7 til
planen, samt et nyt afsnit 5.6 i selve planen.
Nordsjællands Brandvæsen har herefter modtaget 'Beredskabsstyrelsens udtalelse over
udkast til plan for Nordsjællands Brandvæsen' hvoraf det overordnet fremgår at "Det er
Beredskabsstyrelsens vurdering, at Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte
dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de
almindeligt forekommende daglige hændelser". Beredskabsstyrelsen savner en bedre
dokumentation for håndtering af større, komplekse og længerevarende hændelser
ligesom beredskabsstyrelsen har en række kommentarer til risikoprofil og serviceniveau
iøvrigt. Nordsjællands Brandvæsen har gennemgået udtalelsen og på den baggrund
udarbejdet det vedhæftede 'Notat vedr. Beredskabsstyrelsens udtalelse' med refleksioner
og forslag til håndtering af de enkelte bemærkninger, anbefalinger m.v.
Endelig har planen for risikobaseret dimensionering været til drøftelse i brandvæsenets
hovedsamarbejdsudvalg, hvor der var særlig fokus på de personalemæssige
konsekvenser i relation til den kommende implementeringsproces.
Økonomi
Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 23. marts en tillægsbevilling i relation til
'Alternativ 2 – styrket bemanding i dagtimerne' og 'Arbejdsmiljø', jf. referat fra
beredskabskommissionen. Den endelig tilpasning af planen giver ikke anledning til
yderligere økonomiske justeringer. Økonomien er indarbejdet i budgetforslag 2022-2025.

Chef for Myndighed & Kursus Carsten Jensen og Operativ chef Claus Larsen deltager
under punktet.
Bilag
Med henblik på sikre det fuldstændige billede er den samlede 'Plan for risikobaseret
dimensionering 2022' med tilhørende bilag 1-8 vedhæftet. I forhold til det materiale som
ligeledes blev forelagt til møde d. 23. marts, bilag 1-8, så er der alene foretaget
ændringer i 'Bilag 7 Supplerende beskrivelser af operativt beredskab', hvor der er
foretaget rettelser i afsnit om uddannelser og der er tilføjet et afsnit om pionérberedskab.
De øvrige bilag er identiske med de tidligere fremlagte bilag.
Til sagen er således vedlagt følgende bilag:

1. Plan for risikobaseret dimensionering 2022
2. Risikobaseret dimensionering, Bilag 1 Statistik og GIS-kort
3. Risikobaseret dimensionering, Bilag 2 Risikoidentifikation og scenarier
4. Risikobaseret dimensionering, Bilag 3 Risikomatricer
5. Risikobaseret dimensionering, Bilag 4 Scenarie og kapacitetsanalyser
6. Risikobaseret dimensionering, Bilag 5 Oplæg til udrykningskapacitet
7. Risikobaseret dimensionering, Bilag 6 Oplæg til operativ ledelseskapacitet
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8. Risikobaseret dimensionering, Bilag 7 Supplerende beskrivelser af operativt
beredskab

9. Risikobaseret dimensionering, Bilag 8 Arbejdsmiljø og kompetenceløft
10. Redegørelse til beredskabskommissionen vedr. møde d. 23. april 2021
11. Beredskabsstyrelsens udtalelse til planudkast for Nordsjællands Brandvæsen
12. Notat vedr. Beredskabsstyrelsens udtalelse

Indstilling
Formanden for Beredskabskommissionen indstiller at

1. Plan for risikobaseret dimensionering 2022 godkendes

Beslutning for Punkt 3: Risikobaseret dimensionering
2022

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 4: Analyse af serviceopgaver

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde d. 30. juni
2020 anmodet de fire kommunaldirektører i ejerkommunerne om at drøfte
fordelingsnøglen for finansiering af Nordsjællands Brandvæsens myndighedsopgaver
samt kommunernes brug af brandvæsenet til løsning af serviceopgaver.
I forlængelse af Bredskabskommissionens anmodning har de fire kommunaldirektører
besluttet, at få foretaget en ekstern analyse af serviceopgaverne med det formål, at få
identificeret det økonomiske potentiale i Nordsjællands Brandvæsens samlede forretning.
Til at løse opgaven analyseopgaven er der indgået aftale med med KL´s analyseenhed,
KOMPONENT.
Analyseformål
Analysens formål er at identificere det økonomiske potentiale i Nordsjælland
Brandvæsens samlede forretning, ved at afdække, hvordan serviceopgaverne kan løftes
’bedst og billigst’. Konkret skal analysen:

1. afdække mulighederne for synergi mellem Beredskabets serviceopgaver og
myndighedsopgaver,

2. identificere mulighederne for at optimere serviceopgaverne (befordringsopgaven,
driften af hjælpemiddeldepoterne samt øvrige serviceopgaver), samt

3. komme med forslag til hvordan de identificerede potentialer sikres indfriet;
herunder f.eks. anslå værdien af en eventuel konkurrenceudsættelse.

Når den eksterne analyse foreligger, vil kommunaldirektørerne vurdere kriterierne for
fordelingsnøglen for finansiering af myndighedsopgaverne.
Organisering
Ejerkommunernes kommunaldirektører ejer projektet og godkender den færdige analyse.
Der er nedsat en styregruppe bestående af de fire kommuners økonomichefer samt
beredskabsdirektøren for Nordsjællands Brandvæsen.
Der er desuden nedsat en projektgruppe, hvor hver ejerkommune samt Nordsjællands
Brandvæsen hver bidrager med en deltager. Fredensborg Kommune har
projektlederrollen, som bindeledet mellem projektgruppen, styregruppen og de eksterne
konsulenter.
Tidshorisont
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Med den aktuelle tidsplan er det forventningen, at den endelige analyse kan godkendes
af styregruppen og sendes til kommunaldirektørkredsen ultimo august 2021.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 4: Analyse af serviceopgaver

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Budget 2022-2025

Sagsfremstilling
Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11
fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med
kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners
kommunalbestyrelser/byråd.
Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og
budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands
Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.
Budgetforslag for det kommunale beredskab 2022-2025
Tabel A. Budget 2022-2025 for beredskabsområdet
Budgetgrundlag i 1.000 kr. R2020 B2021B2022B2023B2024B2025
Allerød 5.581 5.628 6.154 6.151 6.153 6.097
Rudersdal 9.050 9.152 9.976 9.944 9.948 9.857
Hørsholm 4.051 4.096 4.466 4.452 4.454 4.413
Fredensborg 9.819 9.893 10.82710.83010.83410.736
I alt 28.502 28.76831.42231.37631.38931.104
Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2022-2025
Tabel B. Budget 2022-2025 for serviceområdet
Budgetgrundlag i 1.000 kr. R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
Vagtcentral 8.039 8.262 8.262 8.262 8.262 8.262
Kørsel og logistik 15.93016.82716.82716.82716.82716.827
Servicevagt 3.772 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331
Kursusvirksomhed 524 540 540 540 540 540
Håndildslukker 738 652 652 652 652 652

Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl.
hjemmeplejebiler

1.279 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371

Hjælpemiddeldepot i Nærum 7.976 8.348 8.348 8.348 8.348 8.348
Hjælpemiddelcentral i Fredensborg 6.080 6.343 6.343 6.343 6.343 6.343
Brandkadetter 174 275 275 275 275 275
I alt 44.51246.94846.94846.94846.94846.948
Note: Faste priser i 2022-niveau

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2022-2025 for de to områder (Beredskab og
Service) uddybes i efterfølgende afsnit.
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Beredskabsområdet
I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale
beredskab for Regnskab 2020, Budget 2021 og Budgetforslag 2022-2025.
I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelig budgetgrundlag, regnskab
2013) samt de besluttede tillægsbevillinger, jf. ovenstående.
Alle beløb er fremskrevet til 2022-priser for at kunne sammenligne over årene[1].
Siden sammenlægningen i 2016 er der derudover besluttet tre tillægsbevillinger:

• Brandtekniske gennemgange, BK 27. november 2019

Risikobaseret dimensionering 2022, BK 23. marts 2021:

• Alternativ 2 – styrket bemanding i dagtimerne
• Arbejdsmiljø

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger
Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 27. november 2019 at bede
Nordsjællands Brandvæsen om at medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i de
kommunale bygninger i alle ejerkommuner.
Tillægsbevillingen som fordeler sig over 3 budgetår med projektperiode fra 1. juli 2020 til
30. juni 2022 er efterfølgende godkendt af ejerkommunernes
kommunalbestyrelser/byråd.

Risikobaseret dimensionering 2022
Med afsæt i gældende og ny lovgivning, erfaringer med det nuværende beredskab og
den generelle udvikling m.v. har Nordsjællands Brandvæsen afdækket en række
udfordringer, som Beredskabskommissionen behandlede på møde den 23. marts 2021.
På mødet vedtog Beredskabskommissionen en tillægsbevilling i tilknytning til Alternativ 2
– styrket bemanding i dagtimerne og Arbejdsmiljø, jf. referat fra BK 23. marts 2021.
Nedenfor angives en oversigt over budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort pr.
kommune og med udgangspunkt i det oprindelige budgetgrundlag (regnskab 2013) og
tillægsbevillingerne fremskrevet til 2022-priser.
Tabel C. Budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort pr. kommune
Budget, i 1.000 kr. R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
Allerød, i alt 5.581 5.628 6.154 6.151 6.153 6.097
- kommunalt bidrag (regnskab 2013) 5.535 5.535 5.535 5.535 5.535 5.535
- brandtek. gennemgang (tillægsbev.,
2020-2022) 46 92 46 - - -

- RBD (tillægsbev., styrket bemanding,
2022-2025) - - 469 469 469 469

- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025) - - 104 147 150 94
Rudersdal 9.050 9.152 9.976 9.944 9.948 9.857
- kommunalt bidrag (regnskab 2013) 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948
- brandtek. gennemgang (tillægsbev.,
2020-2022) 102 205 102 - - -

- RBD (tillægsbev., styrket bemanding,
2022-2025) - - 758 758 758 758

- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025) - - 168 238 242 151
Hørsholm 4.051 4.096 4.466 4.452 4.454 4.413
- kommunalt bidrag (regnskab 2013) 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006
- brandtek. gennemgang (tillægsbev.,
2020-2022) 45 90 45 - - -
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- RBD (tillægsbev., styrket bemanding,
2022-2025) - - 340 340 340 340

- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025) - - 75 106 108 68
Fredensborg 9.819 9.893 10.82710.83010.83410.736
- kommunalt bidrag (regnskab 2013) 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746 9.746
- brandtek. gennemgang (tillægsbev.,
2020-2022) 73 147 73 - - -

- RBD (tillægsbev., styrket bemanding,
2022-2025) - - 825 825 825 825

- RBD (tillægsbev., arbejdsmiljø, 2022-2025) - - 182 259 263 165
I alt 28.50228.76831.42231.37631.38931.104
Note: Faste priser i 2022-niveau

Serviceområdet
Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med
den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2022-2025 vil variere fra
år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den
indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over
årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser,
der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

Administrationschef Camilla Grubbe deltager under punktet.

[1] Ifølge vedtægternes §11, stk. 3 med KLs skøn for pris- og lønudvikling for
kommunerne. Den anvendte fremskrivningsprocent til 2022 er KLs gennemsnitlige skøn
(marts 2021) på 1,9%

Indstilling
Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:
1. at budgettet for 2022-2025 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt
budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i
kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning for Punkt 5: Budget 2022-2025

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Plan for vandforsyning til brandslukning

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf.
beredskabslovens § 15, stk. 1, samt dimensioneringsbekendtgørelsen § 1, stk. 3. Det at
sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning er således en del af kommunens
risikobaserede dimensionering. På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en
selvstændig plan for vandforsyning som en del af den risikobaserede dimensionering for
Nordsjællands Brandvæsen.
Det er med planen hensigten at beskrive behovet for vandforsyning, give et overblik over
aktuelle vandforsyningsmuligheder, samt at definere strategien for den fremtidige
vandforsyning. Det er forventningen, at der i forbindelse løbende renovering af
vandledningsnettet vil ske ske ændring i vandforsyningsmulighederne, idet der er et
ønske om at nedlægge et større antal brandhaner samt at reducere vandledningernes
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dimension for derved at forkorte vandets opholdstid i vandledningen i den daglige
forbrugssituation.
Efter præsentation for beredskabskommissionen sendes planen i høring hos
ejerkommuner og vandforsyningsselskaber og forelægges til endelig godkendelse på
kommende møde i beredskabskommissionen.
Chef for Myndighed & Kursus Carsten Jensen deltager under punktet.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller
1. at orientering om Plan for vandforsyning til brandslukning og den videre proces tages
til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Plan for vandforsyning til
brandslukning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Ændring af samordningsaftale

Sagsfremstilling
Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun
beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i
lovgivning og samordningsaftale.
I 2018 trådte nyt bygningsreglement ikraft, hvorved også en række driftsmæssige krav til
bygningers brandsikring blev overført fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede
driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejeinstitutioner, daginstitutioner,
forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som
foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen).
Brandvæsenet har derfor hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved
brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er
overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode som endeligt
udløber med udgangen af 2021 har det været muligt fortsat at gennemføre brandsyn og
meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.
Dette er ikke muligt fra og med 1. januar 2022. Der er derfor vedtaget en ændring af
byggelovgivningen, nr. 2080 af 21-12-2020, som giver kommunalbestyrelsen mulighed
for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab.
Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne
skal fremgå af § 60 selskabets vedtægter. Overførsel af beføjelserne er nødvendige for
at brandvæsenet fortsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i
overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.
Beredskabskommissionen har tidligere, på møde d. 24. juni 2019, godkendt indstilling til
overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives
mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor
brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret
risiko for personskade. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen.
Bilag 2 foreslås ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der overføres til
beredskabskommissionen iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart,
at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht.
byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge
forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).
Uddrag af Byggelovens § 16 C (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23-09-2016, med senere
ændringer - lov nr. 734 af 08-06-2018 og lov nr. 2080 af 21-12-2020):
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»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til
beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at
træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør
et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk.
8.
Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på
henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne
træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller
til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og
forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige
foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret
risiko for personskade.
Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i
vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem
aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af
vedtægterne.«
Forslag til ændring af samordningsaftale vedlægges som bilag 1.
Forslag til nyt bilag 2 til samordningsaftalen vedlægges som bilag 2.
Chef for Myndighed & Kursus Carsten Jensen deltager under punktet.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller,
1. at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved
overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger
henlægges til Beredskabskommissionen.
2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til
samordningsaftalen, godkendes.
3. at Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners
kommunalbestyrelser/byråd til godkendelse.

Beslutning for Punkt 7: Ændring af samordningsaftale

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af revisor

Sagsfremstilling
Det følger af kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, at kommunen skal lade sine
regnskaber revidere af en sagkyndig og uafhængig revision, og at
kommunalbestyrelsens antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af
Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen finder ikke grundlag for i materialet for etableringen af det fælles
kommunale beredskab i 2016, at der er foretaget et eksplicit valg af BDO som revisor.
Der er derfor behov for at få det formelle grundlag for valget af revisor præciseret ved
nærværende sagsfremstilling.
I forhold til antagelse af revision er det i samordningsaftalen § 12, stk. 2 anført:
"Som udgangspunkt benyttes samme revisor som administrationskommunen,
medmindre de deltagende kommuners kommunalbestyrelser udpeger en anden revisor,
som skal godkendes af Statsforvaltningen. Hvis de deltagende kommuners
kommunalbestyrelser vælger at udpege en revisor, skal revisorvalg finde sted efter valg
til kommunalbestyrelsen i forbindelse med indtræden af ny funktionsperiode.
Afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens samtykke. Revisionen udføres i
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overensstemmelse med god revisorskik og i overensstemmelse med de regler, der
gælder efter den kommunale styrelseslov."
I denne bestemmelse ligger det, at Nordsjællands Brandvæsen i udgangspunktet kan –
og har kompetence til – at antage revisionen, og at der som udgangspunkt, men ikke
nødvendigvis, skal benyttes samme revisor som administrationskommunen.
Dette gælder medmindre, de deltagende kommuners kommunalbestyrelser udpeger
anden revisor.
Det er ikke tilfældet i forbindelse med etableringen af det fælles kommunale beredskab.
Siden etableringen af det fælles kommunale beredskab er anvendt BDO, som revisor.
Der er således anvendt samme revisor som de to af Nordsjællands Brandvæsens
administratorkommuner.
Det indstilles til Beredskabskommissionen formelt at godkende valg af revisor, som er i
overensstemmelse med de vedtægtsmæssige retningslinjer.

Administrationschef Camilla Grubbe deltager under punktet.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller
1. at beredskabskommissionen godkender valget af BDO som revision for Nordsjællands
Brandvæsen fra etableringen i 2016.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af revisor

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 9: Status på projekt vedr. brandteknisk
bygningsgennemgang

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et
projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og
daginstitutioner.
Baggrunden for projektet var, at der i 2018-2019 gennemførtes en undersøgelse
iværksat af den daværende Trafik- Bygge- og Boligstyrelse af brandsikkerheden på
plejecentre, i forlængelse af en tragisk brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune,
hvor tre ældre mennesker omkom.
Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at NSBV skulle gennemgå
ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt.
uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til
forbedringer. Endvidere skulle der gennemføres temadage for bygningernes brugere
med henblik på at opnå en bedre forståelse for brandsikring i dagligdagen.
Notat med en aktuel status på projektet er vedlagt.
Chef for Myndighed & Kursus Carsten Jensen deltager under punktet.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Status på projekt vedr.
brandteknisk bygningsgennemgang
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Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Status på beredskabet i forbindelse med COVID
19

Sagsfremstilling
Med henblik på at sikre den fortsatte drift af Nordsjællands Brandvæsens
samfundskritiske funktioner er der aktuelt iværksat følgende driftsmæssige tiltag:
Operativt
I relation til det daglige operative beredskab så er der aktuelt ingen ændringer. Der er
således fortsat fuldt operativt beredskab.
For at opretholde dette, sikre medarbejderne og undgå evt. smittespredning, er der
fortsat adgangsforbud til brandstationerne og man må som deltidsbrandmand kun møde
og opholde sig på den lokale brandstation i forbindelse med alarmer og nødvendig
øvelsesvirksomhed.
Dette betyder således at møder, fælles sociale aktiviteter m.v. er aflyst indtil nærmere
tilgår.
Der er endvidere fortsat krav om brug af mundbind ved fremmøde på brandstationen og
under tjeneste, herunder udrykningskørsel, indsats, m.v.
Serviceopgaver
I relation til serviceopgaverne så er niveauet for de kritiske opgaver tilpasset
kommunernes aktuelle behov.
Hjælpemiddeldepoterne
Både i Nærum, Allerød og Fredensborg afvikles driften som normalt.
Kørsel og Logistik
Kørslen har travlt, da der udover den daglige kørsel med borgere til genoptræning og
daghjem, er kørsel med visiterede borgere til vaccination. Det giver ekstra arbejde i både
planlægningen af kørsler og til chaufførerne. Hidtil har kørslen kunne håndtere
forespørgslerne fra Hørsholm og Rudersdal Kommuner om vaccinekørsel, når den
daglige kørsel neddrosles eller aflyses. Samtidig er der fortsat restriktioner for antallet af
borgere i busserne, hvilket medfører ekstrakørsler for at få alle visiterede borgerne frem
til daghjem eller genoptræning.
Madkørslen har også travlt, da der siden pandemiens udbrud er flere borgere, der ønsker
mad bragt ud.
Kørsel og Logistik har overtaget håndteringen af Fredensborg Kommunes
værnemiddeldepot og bringer værnemidler ud til institutioner i Fredensborg Kommune.
Servicevagten
Driften fortsætter uændret med kørsel til løft, tyverialarmer m.v.
Øvrige serviceopgaver
Slukkereftersyn gennemføres, mens kursusvirksomhed er genoptaget, dog kun med
afholdelse hos kunden.
Administration og vagtcentral
I relation til vagtcentralen så er der fortsat særlig forholdsregler for at isolere funktionen
og sikre fortsat drift. Administrative medarbejdere arbejder i stadig mindre grad
hjemmefra i overensstemmelse med gældende retningslinjer, aktuelt med 20 %
fremmøde stigende til 50% fra 14. juni.
Krisehåndtering
Brandvæsenets krisestab mødes ugentligt primært virtuelt.
Beskyttelse/værnemidler
Der er for samtlige medarbejdere et særligt fokus på håndtering af smitterisici med
henblik på at minimere egen eksponering og smittespredning. Sundhedsmyndighedernes
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anbefalinger følges og der udsendes løbende reviderede retningslinjer for arbejde og
samvær i brandvæsenet.
Vaccination
Beredskabsfaglige medarbejdere følger vaccinationskalenderen jf. alder. Med hensyn til
medarbejdere, som løser serviceopgaver, eksempelvis medarbejdere på
hjælpemiddeldepoterne, i kørselstjenesten og servicevagterne, så er en del vaccineret
som en del af vaccinationsgruppe 4, da de dagligt er i tæt kontakt med sårbare borgere.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 10: Status på beredskabet i
forbindelse med COVID 19

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering ved medarbejderrepræsentant og
repræsentant for de frivillig

Sagsfremstilling
Medarbejderrepræsentant Preben Merrild og repræsentant for de frivillige Søren
Simonsen har efter behov mulighed for at give en kort orientering om relevante sager,
hændelser m.v.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 11: Orientering ved
medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillig

Ingen bemærkninger fra hverken frivillige eller medarbejderrepræsentant.

Punkt 12: Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling
Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling
Formanden for beredskabskommissionen indstiller
1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 12: Orientering ved
beredskabsdirektøren

Beredskabsdirektøren orienterede om
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- PFAS/PFOS forurening

- Virtuel hvervning af deltidsbrandmænd

- BRANDTRYG - Et koncept for forebyggelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning for Punkt 13: Eventuelt

Drøftelse om virtuelle kontra fysiske møder i beredskabskommissionen. Enighed om at
møder som udgangspunkt holdes fysisk, dog mulighed for virtuelt hvis en beskeden
dagsorden eller tidsperspektivet taler for det. Hybridmøder ses som en absolut
undtagelse.

Tilbud om kursus i førstehjælp forud for næste møde i beredskabskommissionen.
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