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Punkt 1: Underskriftsblad

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

Beredskabskommissionen godkendte dagsorden

Punkt 3: Budget 2021-2024

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.

Brandområdet

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Nordsjællands Brandvæsen har på foranledning af Beredskabskommissionen udarbejdet et forslag til hvordan
brandvæsenet kan medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i kommunale bygninger. Forslaget blev tiltrådt af
Beredskabskommissionen på møde d. 27. november 2019.

Formålet med aftalen er at sikre en beskrivelse af rammer og vilkår for Nordsjælland Brandvæsens opgaveløsning,
herunder bl.a. de økonomiske vilkår for og snitflader i samarbejdet samt den ønskede leverance.

Udgifterne til brandtekniske gennemgange og temadage er fastsat til 1.032.000 kr. fordelt over to år for alle
brandvæsenets ejerkommuner. Indbyggertallene i kommunerne benyttes som fordelingsnøgle (fra Danmarks Statistik,
4. kvartal 2019).

Udgifterne dækker udelukkende aflønning af medarbejder til gennemførelse af bygningsgennemgange,
rapportskrivning samt afholdelse af temadage.

Nordsjællands Brandvæsen betaler øvrige udgifter til medarbejderens it og telefon, arbejdsplads, tid til planlægning af
temadage forberedelse til bygningsgennemgang samt transport.

Betalingsperioden fordeler sig over 3 år med projektperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.
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Tillægsbevilling, i 1.000 kr. Fordeling, pct. 1. år 2. år 3. år Samlet
Allerød 17 45 89 45 179
Rudersdal 38 99 198 99 395
Hørsholm 17 43 87 43 174
Fredensborg 28 71 142 71 284
I alt 100 258 516 258 1.032

Administrationslokaler i Kokkedal

På Beredskabskommissionens møde den 27. november 2019 blev der truffet beslutning om, at forlænge
huslejekontrakten til administrationslokalerne i Kokkedal Industripark 14 med yderligere 3 år (indtil 31. december
2022). Tiltag for at udbedre udfordringerne med indeklimaet blev indarbejdet i aftalen uden ekstra omkostninger.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes
særskilte forvaltninger.

Budgetterne for 2020-2024 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, hvilket betyder, at der
afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel,
hjælpemidler mv.Tabel B viser det samlede budget for de indgåede aftaler fordelt på opgaveløsning, der foreligger på
nuværende tidspunkt.

Aftalegrundlag

Nordsjællands Brandvæsen er en offentlig virksomhed, som ejes af fire kommuner. Det er i Nordsjællands
Brandvæsens interesse at sikre, at de fire kommuner behandles ens, og at sikre kommunikation om dette til
kommunerne.

Dette gælder også i forhold til de aftaler, som Nordsjællands Brandvæsen har som leverandør til ejer-kommunerne.
For at sikre, at Nordsjællands Brandvæsen kan fungere som en forholdsvis lille organisation med mange aftaler, er
det samtidigt hensigtsmæssigt, at aftalerne følger samme standard.

Prisstruktur

På den beredskabsfaglige del af Nordsjællands Brandvæsen er der sket en harmonisering mellem kommunerne, og
harmoniseringen af serviceopgavernes prisberegning skal nu tilsvarende foretages. Der skal derfor udarbejdes en
prismodel, som alle priser beregnes ud fra. Samtidig skal modellen sikre understøttelse af beredskabet, så det
samlede Nordsjællands Brandvæsen er bedst og billigst.

Genberegning af priser på serviceydelser i Nordsjællands Brandvæsen kan have betydning for prissætningen af
ydelserne og de aftaler, som indgåes med ejerkommunerne.

Da det er et omfattende arbejde, vil det ske successivt, hvor ejerkommunerne vil blive inddraget undervejs.

Budget 2020-2024

Budget for Nordsjællands Brandvæsens brand- og serviceområde fordeler sig således:
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Tabel A. Budget 2020-2024 for brandområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr. B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Allerød 5.397 5.441 5.397 5.352 5.352
Rudersdal 8.751 8.850 8.751 8.652 8.652
Hørsholm 3.915 3.959 3.915 3.872 3.872
Fredensborg 9.495 9.566 9.495 9.424 9.424
I alt 27.558 27.816 27.558 27.300 27.300
Note: Faste priser i 2020-niveau

Tabel B. Budget 2020-2024 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr. B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Vagtcentral 7.535 7.535 7.535 7.535 7.535
Kørsel og logistik 15.888 15.888 15.888 15.888 15.888
Servicevagt 4.220 4.220 4.220 4.220 4.220
Kursusvirksomhed 572 572 572 572 572
Håndildslukker 640 640 640 640 640
Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411
Hjælpemiddeldepot i Nærum 8.072 8.072 8.072 8.072 8.072
Hjælpemiddelcentral i Fredensborg 5.808 5.808 5.808 5.808 5.808
Brandkadetter 271 271 271 271 271
I alt 44.417 44.417 44.417 44.417 44.417
Note: Faste priser i 2020-niveau

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at budgettet for 2021-2024 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B
indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning for Punkt 3: Budget 2021-2024

Indstillingen til kommunalbestyrelser/byråd blev godkendt.

Beredskabskommissionen anmoder de fire kommunaldirektører om at drøfte
fordelingsnøgle samt kommunernes brug af brandvæsenet til løsning af serviceopgaver.

Punkt 4: Brandkadetter

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en årrække samarbejdet med Fredensborg
Kommune om et koncept med uddannelse af brandkadetter. Et koncept og en
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uddannelse, som år efter år høster stor ros og anerkendelse fra såvel de unge som deres
forældre samt Fredensborg Kommune.

Flere af beredskabskommissionens medlemmer har på den baggrund ytret ønske om en
kort orientering om brandkadetter og det aktuelle koncept for samarbejdet med
Fredensborg Kommune.

Det overordnede formål med brandkadetter er at give særligt unge med udfordringer
fornyet tro på sig selv gennem succesoplevelser, nye fællesskaber og beredskabsfaglige
kompetencer samt kontakt til positive rollemodeller, hvilket reducerer de negative
effekter, som følger af de udfordringer, de kæmper med til dagligt.

Set ud fra en samfundsøkonomisk vinkel så har Økonomer Uden Grænser udarbejdet en
rapport, der viser de samfundsøkonomiske gevinster ved at have Brandkadetter i
Danmark. Rapporten viser blandt andet, at for hver 1 kroner, der bliver investeret i
projektet får samfundet 7 kroner igen. Dette svarer til, at projektet over en femårig
periode generer en samfundsøkonomisk gevinst på over 28 mio. kroner. Herudover er de
økonomiske gevinster blandt andet øget selvtillid og højere gennemførelsesgrad af 9.
klasse for kadetterne, færre sager og færre foranstaltninger hos kommunens børne- og
ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i
beredskabet samt færre hærværksbrande.

Ovennævnte rapport samt den aktuelle aftale om brandkadetter med Fredensborg
Kommune er vedhæftet til orientering.

En brandkadetinstruktør fra NSBV og 1-2 brandkadetter vil være repræsenteret under
behandling af punktet.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

2. at formanden for beredskabskommissionen sender brev til de relevante fagudvalg i
ejerkommuner uden brandkadetter med opfordring om etablering af brandkadethold samt
tilsagn om at NSBV gerne fortæller om konceptet på møde i fagudvalget.

Beslutning for Punkt 4: Brandkadetter

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte at
kommissionsformanden skriver til de relevante fagudvalg i ejerkommuner uden
brandkadetter.

Punkt 5: Evalueringsrapport vedr. brand på virksomheden
Sirius

Sagsfremstilling:

Torsdag d. 12. december 2019 kl. 00.50 modtager Nordsjællands Brandvæsen en
automatisk brandalarm fra virksomheden Sirius på Engholm Parkvej i Allerød. Dette blev
starten på Nordsjællands Brandvæsen hidtil største enkeltstående hændelse. En
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hændelse som kom til at involvere flere beredskaber, andre myndigheder, private
entreprenører og tidsmæssigt strække sig over flere døgn.

En så omfattende, kompleks og ressourcekrævende hændelse er sjældent
forekommende og vil, særligt for den enkelte indsatsleder, typisk være noget man
oplever ganske få gange i sin karriere, hvis overhovedet.

Det er derfor vigtigt, at brandvæsenet benytter anledningen til, at blive klogere på
hændelsesforløb og håndtering med henblik på at læring og udvikling af egen praksis.
Brandvæsenet har på den baggrund udarbejdet en intern evalueringsrapport for at give
overblik over hændelsesforløb, overvejelser og beslutninger med henblik på skabe
indsigt og forståelse samt bidrage til at belyse læringspunkter, såvel internt i
Nordsjællands Brandvæsen, som i forhold til øvrige sektorer og samarbejdspartner, som
var involveret i håndtering af hændelsen.

Evalueringsrapporten er medsendt til orentering for beredskabskommissionen og vil på
mødet blive suppleret med beredskabsdirektørens bemærkninger til rapporten og
orientering om den videre proces.

Indstilling:

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 5: Evalueringsrapport vedr. brand på
virksomheden Sirius

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning

Punkt 6: Mødeplan for beredskabskommissionen 2021

Sagsfremstilling:

I henhold til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen afholdes mindst to
ordinære møder om året. Beredskabskommissionen beslutter, hvornår de ordinære
møder afholdes.

Der har i perioden 2017 til 2020 ikke været behov for en årlig frekvens på mere end 3
møder. Forslag til mødeplan for 2021 omfatter derfor følgende møder,

- 23. marts kl. 17.00 - 19.00 (Godkendelse af regnskab)

- 15. juni kl. 17.00 - 19.00 (Godkendelse af budgetforslag)

- 23. november kl. 17.00 - 19.00

Indstilling:

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:
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1. at mødeplan for 2021 godkendes

Beslutning for Punkt 6: Mødeplan for
beredskabskommissionen 2021

Beredskabskommissionen godkendte mødeplan 2021

Punkt 7: 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 7: Orientering ved
medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillig

Intet til orientering

Punkt 8: 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 8: Orientering ved
beredskabsdirektøren

Beredskabsdirektøren orienterede om:

• Status på projekt vedr. gennemgang af kommunale bygninger
• Status på COVID-19
• Overvejelser om håndtering af værnemidler for ejerkommunerne
• Hvervning af deltidsbrandmænd
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Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Eventuelt
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