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('J NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

PÅTEGNINGER 

Ledelsens påtegning 

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for Nordsjællands Brandvæsen. 

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i 
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske 
resultat. 

Kokkedal, den 14. marts 2019 

_J_ ~xr:x_~c.cc~ 
Lars Rosenwanger, ber~sdirektør 
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~ NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

BESTYRELSENS PÅTEGNING 

Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskab for 
regnskabsåret 2018. 

~~ iOir~ 
.gomas Lykke Pedersen ~~Lgerich 
Formand 

Bo Hilsted 

Esben Buchwald 

Kristine Thrane 

Søren Simonsen 
Det frivillige 
redningsberedskab 

Næstformand 

Jens lve 

Merete Them Kjølholm 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

TIi Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for 
Nordsjællands Brandvæsen for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2018, jf. siderne 19-31 i årsregnskabet 2018, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske 
oversigter og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i 
bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen, revision mv. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om kommuners budget og 
regnskabsvæsen, revision mv. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, idet 
revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i lov om kommunernes 
styrelse. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi 
er uafhængige af virksomheden i 
overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske 
regler), standarder for offentlig revision og 
de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende 

revisionen 
Vi henleder opmærksomheden på, at 
Nordsjællands Brandvæsen i 
overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. har 
medtaget det af ledelsen godkendte 
årsbudget for 2018 som sammenligningstal i 
årsregnskabet for 2018. Disse 
sammenligningstal har ikke været underlagt 
revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 
et årsregnskab, der i alle væsentlige 
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om 
kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentl ig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er 
ledelsen ansvarlig for at vurdere 
virksomhedens evne t il at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat 
drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere virksomheden, indsti lle driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af 

årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed 
for, om årsregnskabet som helhed er uden 

Årsregnskab 2018 I 6 



Punkt 4, Bilag 3: Regnskab 2018 - underskrevet.pdf

væsentlig fej linformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, jf. bekendtgørelse om kommuners 
budget- og regnskabsvæsen, revision mv., 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som fØlge af besvigelser eller fejl og 
kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, jf. 
bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for 
væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 
egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

fJ NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

• Opnår vi forståelse af den interne 
kontrol med relevans for revisionen for 
at kunne udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne 
kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den 
regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har 
udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens 
udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der 
på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om virksomhedens evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i årsregnskabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at virksomheden ikke længere 
kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt 
andet det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen . 
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Andre Oplysninger end årsregnskabet og 
revisors erklæring herom 

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. 
Andre Oplysninger omfatter Fællesskabets 
årsberetning på side 9-19, som ikke er 
omfattet af årsregnskabet og vores 
erklæring herom. 

Vores konklusion om årsregnskabet dækker 
ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed 
om disse. 
I tilknytning til vores revision af 
årsregnskabet er det vores ansvar at læse 
Andre Oplysninger og i den forbindelse 
overveje, om Andre Oplysninger er 
væsentligt inkonsistente med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller 
på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. Hvis vi på 
grundlag af det udførte arbejde 
konkluderer, at der er væsentlig 
fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi 
rapportere om dette forhold. 

Vi har ingenting at rapportere i den 
forbindelse. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN 
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de 
dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de 
aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer 
og processer, der understøtter 

sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af 
årsregnskabet er det vores ansvar at 
gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i 
overensstemmelse med standarderne for 
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af 
sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre 
forskrifter samt indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. I vores 
forvalthingsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner 
understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af 
de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde 
konkluderer, at der er anledning til 
væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi 
rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske 
bemærkninger at rapportere i den 
forbindelse. 

Roskilde, den 14. marts 2019 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

c./ 
~~ 
Lasse Jensen 
Statsautoriseret revisor 

Michael S. Nielsen 
Registreret revisor 
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NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION 

Mission 

Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe 

sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder 

ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, 

katastrofer og utilsigtede hændelser. 

Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores 

ejerkommuner og andre offentlige virksomheder. 

Vision 

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og 

virksomheder. 

Vi møder borgere, virksomheder og kunder med 

kompetente og veluddannede medarbejdere. 

VI leverer effektive, troværdige og fagligt 

velfunderede løsninger, med respekt og 

anerkendelse for borgerens, virksomhedens og 

kundens behov. 

Vi er en moderne, dynamisk og professionel 

virksomhed, som er synlig, og i relation til kvalitet 

og udvikling går foran i et samfund i stadig 

udvikling. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og 

fastholder kvalificerede og motiverede 

medarbejdere. 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER 

Vi er anerkendende og tillidsskabende 

Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og 

dialogbaseret tilgang i vores måde at arbejde 

sammen på både internt i organisationen og 

eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det 

betyder, at vi loyalt deler Viden og udviser respekt 

og tillid i relation med andre. 

Vi gør en forskel 

Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. 

Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og 

værner om medarbejderens stolthed og 

engagement. 

Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed 

Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og 

borgere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt 

i forhold til opgaveløsningen. 

Vi er nysgerrige og innovative 

Det betyder, at vi hele tiden søger at være på 

forkant med udviklingen i forhold til den 

virkelighed og det samfund, som Vi er en del af. Vi 

vil gerne udfordre de eksisterende rammer med 

henblik på at optimere vores ydelser. 

Vi skaber tryghed for borgerne og vore 

medarbejdere 

Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne 

aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed 

og omsorg for borgerne, og sikkerhed for 

virksomhederne. Vi bestræber os på at skabe en 

attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved tryghed og 

sikkerhed for medarbejderne. 

Årsregnskab 2018 I 9 



Punkt 4, Bilag 3: Regnskab 2018 - underskrevet.pdf

' NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER 

Etablering af Nordsjællands Brandvæsen var 

ejerkommunernes svar på reformen af det 

kommunale redningsberedskab. 

Forventningen var at serviceniveauet sku lle 

fastholdes og kravet om effektiviseringer 

indfries. Med udgangen af 2018 er det 

lykkedes, og der er fundet nye vej e, senest i 

form af ny lokalaftale for aflønning af 

deltidsansatte brandmænd. Det har ført os til 

målet. 

I 2018 er der sket yderligere en 

organisationsændring, herunder reduktion i 

ledelsesniveauet, for at skabe råderum til 

investeringer i organisationen på hhv. IT

området og analysekompetencer. 

ANDRE BEGIVENHEDER 

Digitalisering 

Nordsjællands Brandvæsen har siden 

sammenlægningen haft et fragmenteret IT

systemlandskab, som har affødt mange 

manuelle rutiner og genindtastninger. 

Samtidig har et større fokus på 

økonomistyring, herunder indarbejdelse af en 

ny økonomistyringsmodel, skabt et behov for 

en forbedret systemunderstøttelse med 

bedre mulighed for en tættere opfølgning og 

transparens i forhold til omkostningerne ved 

den enkelte opgave. 

I 2018 gennemførtes et udbud på en ERP

løsning, der skal skabe en tæt systemmæssig 

integration mellem beredskab, 

serviceopgaver, fakturering, løn og økonomi. 

Implementeringen af de nye systemer pågår 

pt., og løsningen forventes at være l drift 

primo 2019. 

Med afsæt i de økonomiske besparelser, der 

nu er indhentet, og den organisatoriske 

tilpasning I 2018 har Nordsjællands 

Brandvæsen med udgangen af 2018 et solidt 

grundlag til at gå ind i 2019 med de 

nødvendige investeringer for at holde fokus på 

at fastholde et robust beredskab. 

På serviceområdet har særligt etablering af nyt 

fælles hjælpemiddeldepot i Nærum og ny 

samarbejdsaftale om drift af fælles 

hjælpemiddelcentral i Fredensborg været 

vigtige milepæle. 

Tema: Demensvenligt brandvæsen 

Nordsjællands Brandvæsen indgik i 2018 et 

samarbejde med otte nordsjællandske 

kommuner, som er gået sammen om at skabe 

et mere demensvenligt Nordsjælland, hvor 

mennesker med demens kan leve et værdigt 

og meningsfuldt hverdagsliv. 

Nordsjællands Brandvæsen er dagligt i 

kontakt med demente borgere, som skal med 

vores busser, ved madudbringning, og når de 

ringer til vagtcentralen. Derfor er det vigtigt, 

at vi kan møde de demensramte på en måde, 

hvorved de ikke forvirres unødvendigt, når vi 

henter dem med bussen eller taler med dem 

over telefonen. 

Det gav derfor god mening, da Nordsjællands 

Brandvæsen fik mulighed for at indgå et 

samarbejde med Demensvenligt 

Nordsjælland om uddannelse af 
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medarbejdere i håndtering af mødet med den 

demente. 

Kurset skal kun ses som starten på et forløb. 

Vi har et stort ønske om at fortsætte det 

gode samarbejde med Demensvenligt 

Nordsjælland, så vi sammen kan styrke vores 

indsats på området. Vi ser det som en 

naturlig del af vores serviceniveau, at vi kan 

møde og håndtere alle borgere på en 

kvalificeret og professionel måde. 

OPERATIVT BEREDSKAB 

Risikobaseret dimensionering (RBD) 

De sidste elementer i plan for RBD blev 

iværksat, samtidig med at de sidste 

effektiviseringer på det operative område 

blev udmøntet. En ny lokalaftale for 

deltidsmandskabet , baseret på allekald og 

ingen vagtforpligtelser I har forventeligt 

opfyldt de sidste effektiviseringer. Samtidig er 

den nye lokalaftale enslydende for alle fem 

brandstationer, med de samme 

grundlæggende vilkår for alle 

deltidsbrandfolk. 

Kompetenceudvikling og øvelser 

Som et nyt tiltag i medfør af RBD blev der 

gennemført kompetenceudvikling af alle 

holdledere. Kurset har været afholdt 

henholdsvis to dage i foråret og to dage i 

efteråret, således at holdlederne skiftevis 

kunne deltage. Emnerne blev udvalgt på en 

workshop med repræsentanter fra 

holdledergruppen. 

Der blev i 2018 færdiguddannet 18 nye 

brandmænd, fordelt på alle fem 

brandstationer. 

Et nyt begreb - massetilskadekomst - så 

dagens lys. Alle indsatsledere, holdledere og 

brandfolk blev uddannet til at bistå ved større 

Q NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

hændelser, hvor mange mennesker er 

kommet til skade. 

Supplerende beredskab (frivillige) 

Nordsjællands Brandvæsens supplerende 

beredskab er i 2018 flyttet til brandstationen i 

Hørsholm, hvorfra man fremover vil have 

hjemme. Det har krævet mange ressourcer at 

komme i mål med opgaven, som har fordret 

mange frivillige timer med både at sortere i 

alt det gamle materiel i Vassingerød og 

komme på plads i nye omgivelser på Station 

Hørsholm. 

Arbejdsmiljø under indsats 

Der har med baggrund i afviklingen af en APV 

i 2017 været fokus på arbejdsmiljøet. Det 

endelige resultat af APV'en blev udmøntet i 

en handleplan, som blev prioriteret og 

gennemført. Der har været særligt fokus på 

videreudvikling af retningslinjer for arbejde i 

røgfyldt og asbestforurenet miljø, som sikrer 

et endnu højere niveau af sikkerhed for alle 

brandmænd ved indsatser. 

Nye brandhjelme 

Et stort antal brandhjelme skal udskiftes som 

følge af aldersgrænse og udgåede modeller 

på markedet. Der er nedsat en 

arbejdsgruppe, som arbejder med indstilling 

for kommende ny hjelmtype. Arbejdet 

forventes afsluttet 2. kvartal 2019, hvor 

udskiftning af hjelme herefter iværksættes. 

Servicevagten 

Servicevagten blev i forbindelse med 

omorganisering i Nordsjællands Brandvæsen 

lagt ind under det operat ive område. I den 

forbindelse har der været gennemført en 

større analyse af den samlede 
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opgaveportefølje i forhold til hyppighed og 

spidsbelastninger over døgnet. 

Herudover har der været nedsat en 

arbejdsgruppe, som har udarbejdet en række 

forslag til fornyet organisering af 

servicevagten med henblik på at skabe et 

mere dynamisk flow af opgaverne, særligt i 

dagtimerne. 

De økonomiske aspekter er ligeledes blevet 

nøje gennemgået for at kunne skabe de bedst 

mulige betingelser for både drift og økonomi 

af servicevagten og samtldig kunne levere en 

tilfredsstillende service for de 

samarbejdspartnere, der betjenes af 

servicevagten. 

I starten af 2019 forventes de endelige 

beslutninger truffet, i forhold til fremtidig 

organisering af servicevagten. 

MYNDIGHED OG KURSUS 

Byggesager 

Den 1. januar 2018 blev der indført et nyt 

bygningsreglement (BR18), som vil medføre 

en væsentlig ændring i den kommunale 

byggesagsbehandling. Den tekniske 

byggesagsbehandling, herunder 

sagsbehandling af brandforhold ved 

nybyggeri, skal ikke længere foretages af 

kommunerne, idet der indføres en 

certificeringsordning for rådgivere. 

Ændringerne er dog først fuldt implementeret 

1. januar 2020. 

I mellemtiden forbereder Myndighed og 

Kursus og kommunerne sig på ændringerne, 

og der er i 2018 pågået en dialog omkring 

justeringer af samarbejdet og opdatering af 

samarbejdsaftale, således at denne afspejler 

de kommende ændringer. 

Brandsikkerhed på plejeinstitutioner 

En særlig opgave, som har krævet 

opmærksomhed l 2018, er en undersøgelse af 

brandsikkerheden på plejeinstitutioner. 

Baggrunden var en tragisk brand på en 

plejeinstitution i Norddjurs Kommune i 

august 2018, som kostede 3 menneskeliv. 

Transport-, bygnings- og boligministeren 

iværksatte i forlængelse heraf en generel 

undersøgelse af brandsikkerheden på 

tilsvarende institutioner og en vurdering af, 

om den historiske byggesagsbehandling af 

bygningerne har været korrekt. Myndighed 

og Kursus har bistået kommunerne i 

forskelligt omfang med objektkendskab og 

vurderinger og har tillige tilskrevet samtlige 

plejeinstitutioner med fokuspunkter til 

fastholdelse eller opnåelse af et 

tilfredsstillende brandsikkerhedsniveau. 

Afbrændingsforbud 

Den ekstreme vejrsituation i Danmark 

medførte en lang periode uden betydeligt 

nedbør, hvorfor Nordsjællands Brandvæsen 

nedlagde afbrændingsforbud i perioden 7. 

juni-15. august. Det medførte bl.a. 

restriktioner for afbrænding af bål, grilning, 

brug af ukrudtsbrænder m.v. Særligt omkring 

sankthans var det en beslutning, der gjorde 

ondt blandt borgerne. Men brandvæsenets 

erfaring er, at forbuddet virkede. 

Det er opfattelsen, at vi blev forskånet for 

mange brande i og omkring naturarealer, 

men også i bebyggede områder, hvor der op 

til afbrændingstorbuddet var flere eksempler 

på bygningsbrande foranlediget af uheldig 

omgang med ukrudtsbrændere. 

Der blev høstet mange gode erfaringer i 

forbindelse med håndteringen af 

afbrændingstorbuddet, som i en periode blev 

landsdækkende. Det gælder blandt andet i 

relation til information til borgere, 

pressehåndtering, dataindsamling, 
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koordination. Disse erfaringer bliver nu 

indsamlet og evalueret, således at vi - i hele 

landet- fremover er endnu bedre rustet til at 

håndtere en lignende situation. 

Brand kadetter 

Nordsjællands Brandvæsen har i 2018 igen 

uddannet et hold brandkadetter. Året var 

fyldt med spændende aktiviteter for de unge, 

men højdepunktet var nok overrækkelsen af 

en fane. 

På en smuk sommeraften i København - og 

på vegne af Brand kadetter i Danmark - fik 

vores to brand kadetter Rasmus og Joachim 

overrakt en fane ved en flot ceremoni i 

Holmens Kirke, som blev efterfulgt af et 

faneoptog gennem byen til Rosenborg Slot. 

Det var en kæmpe oplevelse for kadetterne, 

forældre og søskende, der deltog. Fanerne 

uddeles af Danmarks-Samfundet som en årlig 

tradition på valdemarsdag i Holmens Kirke. 

Den blev overrakt af Camilla af Rosenborg. 

Fanen skal fremover repræsentere alle unge i 

beredskabet. 

Brandkadet Nordsjælland er et 

ungdomsbrandkorps, etableret i samarbejde 

mellem Nordsjællands Brandvæsen, 

Ungfredensborg og udvalgte lokale 

folkeskoler. 

Projekt Brandkadet Nordsjælland er støttet af 

Fredensborg Kommune. Det har været en 

stor succes, som i 2019 også udbredes til 

Rudersdal Kommune. Vi arbejder fortsat på at 

udbrede konceptet til alle fire ejerkommuner. 

VAGT CENTRAL 

Nordsjællands Brandvæsen valgte i december 

2017 at hjemtage den samlede 

alarmeringsinfrastruktur. Efter 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

sammenlægningen af de tidligere 

brandvæseners vagtcent raler til en 

døgnbemandet vagtcentral alarmeres alle 

fem brandstationers brandfolk nu fra 

Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral. 

Det betyder, at vagtcentralen nu varetager 

serviceopkald fra kommuner, samtidig med at 

den fungerer som operativ vagtcentral ved 

udrykning. 

I 2018 har vagtcentralen gennemført en del 

opkvalificering af medarbejdere til løsning af 

de nye opgaver, og der har været en løbende 

optimering af vagtcentralens tekniske 

løsninger. 

SERVICE OG LOGISTIK 

Kørsel og værksted 

Kørselsafdelingen på Station Hørsholm har i 

2018 arbejdet med at optimere den daglige 

busdrift og mad udbringning. Der er arbejdet 

intensivt med kørselssystemet Trapeze i 

. forhold .til ruteplanlægning og 

opsamlingssteder. 

Afdelingen råder ved udgangen af 2018 over 

19 chauffører. Trods en stigning i antallet af 

transporter med borgere, er det gennem en 

mere effektiv udnyttelse af busserne lykkedes 

at løse opgaven" 

Der blev i efteråret gennemført en analyse af 

driften i samarbejde med Rudersdal 

Kommune med henblik på at optimere den 

nuværende drift yderligere. Med analysen er 

afdækket en række tiltag, der forventes 

implementeret i 2019. 

Værkstedet har haft et travlt år med service 

af brandvæsenets mange forskelligartede 

køretøjer. Flere køretøjer i både Operativt 

Årsregnskab 2018 I 13 



Punkt 4, Bilag 3: Regnskab 2018 - underskrevet.pdf

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

beredskab og hos Service og Logistik er af 

ældre dato og kræver mange små og store 

reparationer. Kørsel har været særligt 

udfordret af en række busser, som må 

betegnes som udtjente. Der er igangsat en 

løbende udskiftning af disse køretøjer. 

Hjælpemiddeldepoterne 

Fredensborg 

Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg var i 

2017 udsat for en række uheldige hændelser 1 

forlængelse af en energirenovering af dele af 

centralens tag. Dårlig afdækning resulterede i 

en stor vandskade, som efterfølgende 

udviklede sig ti l skimmelsvamp i store dele af 

bygningen. Med udgangen af 2017 var alle 

forhold udbedret, og bygningen kunne igen 

fungere normalt. Bygningerne har fungeret i 

2018, men der arbejdes stadig med at 

vedligeholde og forbedre de eksisterende 

forhold. 

Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør 

Kommune og Fredensborg Kommune valgte i 

efteråret 2017 at tilknytte en konsulent fra 

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik 

på at optimere driften af 

hjælpemiddelcentralen. Det resulterede i en 

endelig rapport med forslag til en lang række 

indsatspunkter, hvor der blandt andet peges 

på konkrete tiltag, der vil løfte 

produktiviteten. 

I forlængelse af den afsluttede 

energirenovering kunne Nordsjællands 

Brandvæsen i december 2017 igangsætte 

udrulningen af en række nye 

arbejdsprocedurer med henblik på forbedring 

af driften. 2018 kom derfor i høj grad til at 

handle om implementeringen af de mange 

indsatspunkter. 

Den 1. juni 2018 tiltrådte Marianne Eskildsen 

som leder af hjælpemiddelcentralen. Hun har 

fra dag 1 fokuseret på opgaven med at 

accelerere optimeringsprocessen og komme 

sikkert i mål. Med udgangen af året er alle 

indsatspunkter aktiveret, og 

hjælpemiddelcentralen er i en meget positiv 

udvikling. Medarbejdere og ledelse har i 

samarbejde løftet en svær opgave og skabt et 

stærkt og energisk miljø med plads til 

yderligere udvikling. 

Med dette fundament og en ny 

samarbejdsaftale på plads er grundlaget for 

yderligere udvikling i 2019 på plads. 

Nærum 

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 

Kommuner valgte i 2017 at gå sammen om et 

fælles hjælpemiddeldepot. 

Sammenlægningen begyndte i starten af 

2017 og kom til at løbe frem til den 25. april 

2018. Det fælleskommunale 

hjælpemiddeldepot er placeret i Nærum på 

samme matrikel som Station Nærum - tæt på 

motorvejen, med en central geografisk 

placering i midten af de tre ejerkommuner. 

Nordsjællands Brandvæsen er udpeget som 

driftsansvarlig, da man i forvejen driver en 

fælleskommunal hjælpemiddelcentral for 

Helsingør og Fredensborg Kommuner og 

derfor har god erfaring og den fornødne 

ekspertise i forhold til fælleskommunal drift. 

Det fælleskommunale projekt har afsæt i et 

ønske om at gøre servicen for borgerne 

nemmere og mere t ilgængelig. Samtidig 

forventes det at medføre en besparelse på ca. 

10 procent af udgifterne til 

genbrugshjælpemidler. 

Hele vinteren 2017-2018 og frem til den 2S. 

april 2018 gik med renovering og opbygning 
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af det nye depot. Hele bygningen blev 

gennemrenoveret, og der blev blandt andet 

installeret en ny, fuldautomatisk vasketunnel 

til hjælpemidler samt rul learkiv, 

arbejdsstationer, kontorer til visitatorer og 

værksted. På samme tid holdt 

hjælpemiddeldepotets leder, Frank Malm 

Larsen, og hans team den daglige drift 

kørende på bedste vis. Nye kollegaer fik lært 

hinanden at kende, og serviceniveauet blev 

opretholdt. 

Flytningen til de nye lokaler i Nærum 

begyndte planmæssigt i maj måned 2017. Der 

opstod dog en række forsinkelser i processen, 

hvorfor alt først stod klart til 

åbningsreceptionen den 25. apri l 2018. 

Hermed blev et flot afsluttende punktum sat i 

byggeprocessen, og arbejdet med at skabe en 

god daglig drift i de nye omgivelser kunne 

begynde. 

'4J NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

Der arbejdes nu vedholdende med at skabe 

kontinuitet i den daglige drift gennem Øget 

fokus på effektive arbejdsgange. 

Status for begge hjælpemiddelsdepoter er 

positiv. Der er etableret en stabil organisering 

begge steder, og de store udfordringer med 

renovering og etablering er nu på plads. Der 

er i 2018 påbegyndt et arbejde omkring godt 

arbejdsmiljø og forebyggelse af stress, og 

særligt medarbejdertrivsel er kommet i fokus. 
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UDVIKLING I FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL BUDGET 

Nordsjællands Brandvæsens besparelseskrav i 

forbindelse med sammenlægningen i 2015 

blev indarbejdet allerede fra 1. januar 2015. 

For de fire ejerkommuner Allerød, 

Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal betød 

det en besparelse med en indfasning på ca. 4 

mio. kr. {2018-priser) i 2015. Og fra 2016 blev 

den fulde besparelse indarbejdet på ca. 4, 7 

mio. kr. (2018-priser). 

I Nordsjællands Brandvæsen er besparelserne 

primært hentet på personalereduktion i 

administrationen, risikobaseret 

dimensionering samt forsikringsudbud. Særligt 

på personalereduktion blev en væsentlig del af 

besparelsen indhentet allerede i 2016, men 

den fulde effekt af besparelserne ved 

personalereduktionen er først opnået med 

udgangen af 2018 som følge af de pågældende 

medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår. 

På serviceområdet har det været nødvendigt 

at lave yderligere organisationstilpasninger 

ved blandt andet at lægge dele af logistik 

sammen med kørselstjenesten for at opnå 

flere synergier på logistikområdet. 

Årets samlede driftsresultat for 2018 udgør et 

mindreforbrug på ca. 776.000 kr. 

BRAND 

Det samlede driftsregnskab på brand viser et 

overskud på ca. 185.000 kr. 

Overskuddet skyldes delvist flere indtægter på 

blinde alarmer og miljøuheld end budgetteret. 

Der har dog tilsvarende været flere udgifter 

end budgetteret i forbindelse med udrykning 

til blinde alarmer. 

Samtidig er ældre køretøjer afhændet i takt 

med, at leasingaftaler er udløbet, så udgifterne 

hertil er fa ldet. Det må dog forventes, at nye 

investeringer i 2019 vil øge udgifterne hertil. 

Beredskabskommissionen godkendte 20. 

marts 2018 at finansiering af etablering af det 

nye IT-system kan ske ved træk på 

egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med 

tilbagebetaling over 5 år. 

Der blev dog kun afholdt kr. 678.000, · til 

digitaliseringsprojektet i 2018, da tidsplanen 

for projektet er blevet forskudt. Det forventes 

derfor, at den resterende investering 

anvendes i 2019, når digitaliseringsprojektet er 

tilvejebragt. 

En af Nordsjællands Brandvæsens 

målsætninger er, at skabe et råderum til 

investeringer i udvikl ing af beredskabet. 

I 2018 har der været særlig fokus på 

investeringer i digitaliseringsprojektet i 

forlængelse af analysen foretaget i 2017. 

Digitaliseringsprojektet har særligt fokus på at 

skærpe Nordsjællands Brandvæsens IT

infrastruktur for at optimere arbejdsgange 

samt sikre et stabilt administrativt workflow, 

der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets 

opgaveudførelse. 

SERVICE 

På serviceområdet er der et samlet 

mindreforbrug på ca. 591.000 kr. 

Der har fortsat i 2018 været fokus på 

revidering af de eksisterende serviceaftaler 

samt udarbejdelse af nye aftaler på de 

områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet 

en egentlig skriftlig aftale. 

Således er der indgået en ny samarbejdsafta le 
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i forbindelse med drift af 

hjælpemiddelcentralen i Fredensbor,g i 2018. 

De store områder, såsom kørsel og 

hjælpemiddeldepoterne i Nærum og 

Fredensborg er nu på plads. Tilsvarende 

gælder for en række andre aftaler i forbindelse 

med vagtcentralens ydelser, såsom nødkald 

mv. 

Kørselstjenesten 

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært 

borgere, men også mad og biblioteksbøger. 

Med henblik på at skabe en mere robust og 

fleksibel enhed, samt styrke professionalismen 

i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten 

pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles 

lokation . 

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 

kr., som i 2017 blev reduceret til ca. 381.000 

kr. I 2018 er merforbruget reduceret 

yderligere til ca. 228.000 kr. i forhold til det 

budgetterede. 

I 2018 har Nordsjællands Brandvæsen i 

samarbejde med Rudersdal kommune 

udarbejdet en analyse af kørselstjenesten for 

at optimere på driften og sikre at prisen er 

beregnet på markedslignende vilkår. 

Resultatet af analysen har bevirket en 

omlægning af opgaver, som er indarbejdet 

primo 2019. Forventningen er, at 

omlægningen kan frigive ressourcer til 

investeringer i nye busser, da hovedparten af 

busserne står til udskiftning. 

En del af merforbruget i 2018 i kørsel og 

logistik skyldes, at der har været udlånt 

ressourcer til Allerød hjælpemiddeldepot for 

at bistå i opgaveløsningen. Udgifterne ti l 

opgaveløsningen er ikke blevet konteret på 

Allerød hjælpemiddeldepot, som det burde, 

hvorfor der fremstår et mindreforbrug på 

Allerød hjælpemiddeldepot og altså et 

• NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

merforbrug på kørsel. 

Der er en vis usikkerhed om en del af 

løn udgiften til persontransport kan være 

omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår 

fortsat en undersøgelse heraf. 

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse 

vil det ikke ændre på driftsregnskabets 

resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab 

skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel 

lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne. 

Hjælpemiddeldepoterne 

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands 

Brandvæsen varetager driften af depoterne, 

herunder lagerhåndtering, vask samt 

udbringning og hjemtagning af hjælpemidler 

mv. 

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som 

dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, 

har dog været det særlige forhold at indkøb af 

hjælpemidler også har været varetaget af 

hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Med 

den forudsætning, at et merforbrug på indkøb 

af hjælpemidler er blevet dækket af 

kommunerne ved årets udgang. 

Ved indgåelse af ny aftale ultimo 2018 er dette 

forhold æl'ldret, så brandvæsenet alene er 

ansvarl ig for driften, mens indkøb og 

indkøbsbudget er kommuners ansvar. 

I 2017 vedtog byrådener Rudersdal, Hørsholm 

og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en 

samarbejdsaftale omkring fælles drift af 

hjælpemiddeldepot. Samtidig blev 

Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af 

driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. 

Det nye fælles hjælpemiddeldepot er placeret 

på stationen i Nærum. Depotet blev 

organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018, 

mens den fysiske sammenlægning var 

tilendbragt ultimo april 2018. 
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MÅL OG EVALUERING PÅ VÆSENTLIGE OMRÅDER 

Med udgangspunkt i brandvæsenets vision er 

der i virksomhedsplanen opstillet en række 

strategier, som danner grundlag for de mål, 

som de enkelte afdelinger og medarbejdere 

arbejder med, 

Arbejdsmiljø 

I Nordsjællands Brandvæsen har vi et stort 

fokus på det gode arbejdsmiljø. Det har været 

en prioritering i 2018 at få en stærk og 

handlekraftig arbejdsmiljøorganisation på 

plads. Der blev i starten af året afholdt valg til 

arbejdsmiljøudvalg (AMU), og alle valgte 

gennemførte den obligatoriske 

arbejdsmiljøuddannelse. 

Der er med baggrund i afviklingen af en APV i 

2017 blevet arbejdet med handleplaner for 

forbedring af arbejdsmiljøet i Nordsjællands 

Brandvæsen gennem hele 2018. Ledelsen har 

i samarbejde med arbejdsmiljølederen, AMU, 

de lokale arbejdsmiljøudvalg samt Hoved

MED-udvalget (HMU) arbejdet strategisk med 

arbejdsmiljø i alle tre områder af 

organisationen: Service og Logistik, Operativt 

Beredskab samt Administration og 

Vagtcentral. 

Kommunikation 

I APV 2017 gav store dele af organisationen 

udtryk for et ønske om mere og bedre intern 

kommunikation. Der blev derfor i 2018 

nedsat en arbejdsgruppe og udsendt et 

spørgeskema med det formål at identificere 

de særlige områder i den nuværende 

kommunikation, som gav den bedst mulige 

platform for udbredelse af information og 

dialog i hele organisationen. 

Arbejdsgruppen fik samtidig til opgave at 

evaluere besvarelserne fra spørgeskemaet og 

med afsæt heri prioritere en række 

forbedringspunkter.Implementering af 

forbedringspunkterne vil fortsætte i 2019. 
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HOVED- OG NØGLETAL 

Oversigt over væsentlige økonomiske 

nøgletal i 1.000 kr. 

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 

Balance, aktiver 

Anlægsaktiver i alt 

Omsætningsaktiver i alt 

Balance, passiver 

Egenkapital 

Hensatte forpligtigelser 

Langfristet gæld 

Kortfristet gæld 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 

Nordsjællands Brandvæsen er et 

fælleskommunalt samarbejde oprettet efter§ 

10 i bere_dskabsloven samt d1=n kommunale 

styrelseslovs§ 60, hvorfor regnskabet 

aflægges i henhold til gældende lovgivning og 

efter de retningslinjer, der er fastlagt af 

ministeriet i Budget- og regnskabssystem for 

kommuner. Styrelsesloven fastsætter, at 

årsregnskabet i fornødent omfang skal være 

ledsaget af bemærkninger, navnlig 

vedrørende væsentlige afvigelser mellem 

bevillings- og regnskabsforløb. Der skal også 

udarbejdes bemærkninger til regnskabet i 

tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse 

mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men 

hvor de aktiviteter eller formå l, som var 

forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er 

rea liseret. 

Den anvendte regnskabspraksis er således 

uændret i forhold til sidste år. 

Regnskab 2018 

-776 

16.156 

3.131 

3.142 

277 

14.805 

1.062 

:J NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

God bogføringsskik 

Selskabets bogføring foretages I 

overensstemmelse med god bogføringsskik. 

Den _gode bogføringsskik kan beskrives som 

den praksis, der til enhver tid anses for god 

skik og brug blandt kyndige og 

ansvarsbevidste fagfolk inden for 

bogføringsområdet. Det er en forudsætning 

for god bogføringsskik, at reglerne i 

Budget- og regnskabssystem for kommuner 

samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske 

registreringer, herunder t ransaktionsspor, 

beskrivelser af bogføringen, herunder 

aftaler om elektronisk dataudveksling, 

beskrivelser af systemer til at opbevare og 

fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, 

bilag og anden dokumentation, oplysninger 

i øvrigt, som er nødvendige for 

kontrolsporet, regnskaber samt revision. 
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DRIFTSREGNSKAB 

Indregning af indtægter, udgifter og 

omkostninger 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det 

regnskabsår, de vedrører, jf. 

transaktionsprincippet. Driftsudgifter i 

udgiftsregnskabet indregnes i det 

regnskabsår, de vedrører, jf. 

transaktionsprincippet, forudsat at de er 

kendte for selskabet inden udløbet af 

supplementsperioden. Udgifter vedrørende 

regnskabsåret afholdt i supplementsperioden 

BALANCEN 

Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise selskabets 

aktiver og passiver opgjort henholdsvis 

ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved 

passiver forstås summen af egenkapital og 

forpligtigelser. 

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, 

hvordan balancen skal udarbejdes. 

Materielle anlægsaktiver 

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen 

til kostpris og afskrives over den forventede 

levetid. Ejendomsretten dokumenteres via 

bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder 

- samt aktiver under 100.000 kr., herunder 

overdragede aktiver - afskrives straks og 

registreres således ikke i anlægskartoteket. 

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, 

driftsmateriel og inventar, herunder EDB-

indtil den 5. februar 2019 indregnes. 

Anlægsudgifter indregnes i udgiftsregnskabet 

i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften 

afholdes. 

Præsentation i udgiftsregnskabet 

Det udgiftsbaserede regnskabs primære 

funktion er at kunne sammenholde 

regnskabet med budgettet, der er opgjort 

efter udgiftsbaserede principper. 

udstyr, måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelse samt 

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug. 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en 

væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber 

eller en væsentlig forlængelse af et aktivs 

levetid, aktiveres sammen med det 

pågældende aktiv og afskrives over den nye 

levetid. Udgifter til mindre reparationer o.l., 

som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets 

levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i 

det regnskabsår, hvori de afholdes. 

Øvrige materielle anlægsaktiver 

Øvrige materielle anlægsaktiver er 

indregnet til anskaffelsespris med fradrag 

af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 

kr. , der indgår som en del af et større 
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anlæg, registreres som et samlet anlæg. 

Inventar indkøbt til samme formål 

aktiveres, når der er tale om en 

start/nybygning eller om en væsentlig 

modernisering eller udvidelse. 

Levetider er fastlagt til følgende: 

Aktivtype 

Specialkøretøjer 

Køretøjer i øvrigt 

Specialudstyr, maskiner m.m. 

Inventar, IT-udstyr m.m. 

Personlige enkelthjælpemidler 

Levetid 

7-15 

5-8 

10-15 

3-5 

5 

Såfremt der er afveget fra levetiderne 

udmeldt af ministeriet, er dette anført 

som note til anlægsnoten i regnskabet. 

For enkelte aktiver fastsættes ved 

anskaffelsen en forventet scrapværdi, der 

ikke afskrives. Der afskrives ikke på 

materielle anlæg under udførelse. Først 

når anlægget er udført, påbegyndes 

afskrivning over anlæggets forventede 

levetid. 

Finansielt leasede anlægsaktiver 

Leasingkontrakter for materielle 

anlægsaktiver, hvor Nordsjællands 

Brandvæsen har alle væsentlige risici og 

fordele forbundet med ejendomsretten 

(finansiel leasing), registreres i 

anlægskartoteket og indregnes til 

kostprisen. Kostprisen måles som den 

laveste af enten dagsværdien af det 

leasede aktiv eller nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne med tillæg af 

omkostninger. Finansielt leasede 

anlægsaktiver afskrives over den 

forventede levetid, der fastsættes efter 

• NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

typen af aktiv. Der er ved indtræden i det 

nye fælles beredskab ikke skelnet til 

perioden for aftalerne. Det betyder, at 

der har været afholdt udgifter i det ene 

regnskabsår, der vedrører et andet. Men 

da den samlede årlige ydelse er 

uafhængig af perioden, som betalingen 

dækker, periodiseres ikke for udgifterne, 

da de vil være fortløbende. 

Om sætningsaktiver - tilgodehavender 

Indtægter modtaget inden 

regnskabsårets udgang, men som 

vedrører efterfølgende regnskabsår, er 

klassificeret som 

periodeafgrænsningspost under 

omsætningsaktiver - tilgodehavender. 

Indtægter, som vedrører indeværende 

regnskabsår, men som først betales i det 

efterfølgende regnskabsår, er 

klassificeret som kortfristet 

tilgodehavende. 

Mellemværende med Rudersdal 

kommune indeholder netto 

mellemværende af debitorer og 

kreditorer. 

Kortfristet gæld 

Udgifter afholdt inden regnskabsårets 

udgang, men som vedrører efterfølgende 

regnskabsår, er klassificeret som 

periodeafgrænsningspost under 

omsætningsaktiver - tilgodehavender. 

Kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. 

optages med restværdien på 

balancetidspunktet. 

Fællesskabet indregner ikke 

feriepengeforpligtelse under den 

kortfristede gæld, da medarbejderne ved 

etableringen af Nordsjællands 

Brandvæsen blev overdraget med deres 

ferie uden mellemregning/afregning. 
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• NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

HENSÆTTELSER 

Tjenestemandsforpligtelser 

Brandvæsenets tjenestemandspensions

forpligtelse er delvis dækket ved forsikring 

i Sampension A/S. 

Forpligtelsen omfatter erhvervsaktive 

tjenestemænd og pensionister. 

I forbindelse med årsregnskab 2015 blev der 

udarbejdet en aktuarberegning på 

tjenestemandsforpligtelserne (februar 2016). 

Allerød kommune har siden fået foretaget en 

ny aktuarberegning i november 2018. 

Den nye aktuarberegning har givet anledning 

til at forpligtelsen er forøget for den ene af de 

to tjenestemandsforpligtel ser, som 

Nordsjællands Brandvæsen har. 

Den årl ige udgift forventes dog ikke at afvige 

væsentligt. 

Tilsvarende må det forventes, at forpligtelsen 

for den anden tjenestemandsforpligtelse er 

øget. Der er dog endnu ikke en ny 

aktuarberegning, som foretages af 

Fredensborg kommune senest i 2021. 

Det vurderes dog, at ændringerne i 

driftsudgifter heller ikke her vi l være af 

væsentlig karakter. 

Noter til driftsregnskab og balance 

Der er udarbejdet noter til henholdsvis 

driftsregnskab og balance, i det omfang 

der er væsentlige forhold, som bør 

belyses, og/eller ministeriet har stillet krav 

om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 

På brand afgives en samlet forklaring, og 

på serviceområdet afgives forklaringer på 

de enkelte områder med et rner- eller 

mindreforbrug på over 200.000 kr. 

Ajourføring af regnskabspraksis 

Ajourføring af ovennævnte regelsæt, 

herunder indarbejdelse af evt. nye tiltag 

udmeldt fra Indenrigsministeriet, foretages 

af beredskabsdirektøren. 
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' • NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

DRIFTSREGNSKAB 

Noter Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. 

Brand opgaver 

1 

2 

3 

Indtægter 

Kommunale bidrag 

Øvrige indtægter 

Indtægter i alt 

Driftsudgifter 

Nordsjællands Brandvæsen, heraf 

- Udviklingspu/je (Digitaliseringsprojekt) 

Driftsudgifter i alt 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (BRAND) 

Service opgaver 

4 Indtægter 

4A Vagtcentral 

4B Kørsel og logistik 

Hjemmeplejebiler, reservedele mv. 

4C Hjælpemiddeldepot i Al lerød 

Hjælpemiddelcentral Fredensborg 

4D Hjælpemiddeldepot i Nærum 

Administration 

4E Brandkadetter 

Indtægter i alt 

4 Driftsudgifter 

4A Vagtcentral 

4B Kørsel og logistik 

Hjemmeplejebiler, reservedele mv. 

4C Hjælpemiddeldepot i Allerød 

Hjælpemiddelcentral Fredensborg 

4D Hjælpemiddeldepot i Nærum 

Administration 

4E Brandkadetter 

Driftsudgifter i alt 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (SERVICE) 

Budget 2018 Regnskab 2018 

-26.111 -26.111 

-3.163 -3.586 

-29.274 -29.697 

29.274 29.513 

29.274 29.513 

0 -185 

Budget 2018 Regnskab 2018 

-7.009 -7.359 

-21.545 -21.960 

-2.347 

-888 -904 

-13.093 -12.362 

-7 .512 -7.805 

-2 -42 

-271 -291 

-50.320 -53.071 

6.118 6.186 

20.171 20.814 

2.347 

780 694 

12.951 12.054 

7.382 7.271 

2.647 2.714 

271 400 

50.320 52.481 

0 -591 

Note: Indtægter/mindreforbrug angives med(-) minus. Merforbrug angives med positivt resultat 
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Cs) NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

BALANCE 

Noter Balance i 1.000 kr. 31.12.2018 1.1.2018 

AKTIVER 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 

5 Tekniske anlæg mv. 16.156 17.778 

Inventar 

I alt 16.156 17.778 

OMSÆTNINGSAKTIVER -
TILGODEHAVENDER 

6 Kortfristede tilgodehavender 632 967 

Ti lgodehavender 
2.499 1.723 

(mel lemregning med Rudersdal) 

AKTIVER I ALT 19.287 20.469 

Noter Balance l 1.000 kr. 31.12.2018 1.1.2018 

PASSIVER 

7 EGENKAPITAL 3.143 3.137 

8 HENSATTE FORPLIGTIGELSER 277 71 

9 LANGFRISTEDE 
GÆLDSFORPLIGTIGELSER 

14.805 17.221 

10 KORTFRISTEDE 
1.062 40 

GÆLDSFORPLIGTIGELSER 

PASSIVER I ALT 19.287 20.469 

Negative tal angives med(-) 
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NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE 

1 Indtægter, Kommunale bidrag 

Kommunale bidrag til Nordsjællands Brandvæsen 

Indbyggertal 1. kvartal 2018* 

Indbyggertal i alt 

*Indbyggere efter den 1. januar 
2018. Statistikbanken, 2018Kl 

2 Øvrige indtægter 

Blinde alarmer 

Miljøuheld* 

Frivil lige; Enhedstimer** 

Salg af køretøjer/materiel 

Diverse indtægter*** 

Indtægter i alt 

Fredensborg 

Allerød 

Hørsholm 

Rudersdal 

40.779 

25.235 

25.028 

55.989 

147.031 

• NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

Regnskab Budget 

-26.111.000 -26.111.000 

Fredensborg bidrag -9.013.000 -9.013.000 

Allerød bidrag -5.119.000 -5.119.000 

Hørsholm bidrag -3.704.000 -3.704.000 

Rudersdal bidrag -8.275.000 ·8.275.000 

Bidrag i alt -26.111.000 -26.111.000 

Regnskab Budget 

-3.190.843 -3.021.000 

-143.349 

-69.227 -87.000 

-106.613 -55.000 

-76.348 

-3.586.380 -3.163.000 
* Indtægter fra miljøuheld. NSBV har modtaget fuldmagt til at udføre oprydning efter den akutte fase på vegne af kommunen. Der er 
pt. modtaget fuldmagt fra Rudersdal og Allerød kommuner. 
** Enhedstimebetalings systemet udbetales aconto i 2018, og afregnes i 2019. Således har NSBV modtaget kr, -132.392 for 2018, men 
tilbagebetalt kr. 63.165 for 2017. 
*** Indtægter fra KST øvelser, udarbejdelse 
af beredskabsplaner mv. 

Driftsudgifter Nordsjællands 
3 

Brandvæsen 

Nordsjællands Brandvæsen, i 
1.000 kr. 
Personale (løn, uddannelse, 
forsikring mv.) 
Materiale- og aktivitetsudgifter 
(telefoni, kontorartikler, 
abonnementer, forsikring mv.) 
IT, Inventar og Materiel (ekskl. 
leasing) 

leasing, brand* 
Grunde og bygninger, drift** 
(husleje, forsikring, 
forbrugsafgifter mv.) 

Udviklingspulje*** 
Frivillige, inkl. leje af 
Beredskabsgården i Vassingerød 
og leasingudgifter 

Regnskab 

18.348.921 

2.047.695 

2.252.069 

1.771.718 

3.532.006 

760.121 

799.970 

Budget 

17.917.000 

4.102.000 

1.909.000 

4.402.000 

226.000 

718.000 

Nordsjællands Brandvæsen, i alt 29.512.500 29.274.000 
* leasing: Afholdte udgifter til leasingaftaler. Beløbene er eksklusiv leasingudgifte.r til det frivillige beredskab, som fremgår af de 
samlede udgifter til det frivillige område. 
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1 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

** Grunde og bygninger: 5 brandstationer og 1 administrationsbygning. Samtlige lokationer beredskabet anvender lejes af de 
respektive ejerkommuner, med undtagelse af administrationsbygningen, der lejes af privat ejer. 
I 2016 modtog Nordsjællands Brandvæsen i forbindelse med udskillelse af Helsingør kommune refusion på kr. 1.092.581,- til 
huslejeforpligtelse for perioden 2016-2019. Heraf blev der ultimo 2016 hensat kr. 914.719,- til husleje i perioden 2017-2019. I 2018 
reduceres udgifterne til husleje af administrationsudgifterne derfor med kr. 304.906,-, som er Helsingør kommunes bidrag. 

*** Udviklingspulje. Puljen anvendes til initiativer, der bidrager tll udviklingen af organisationen. I 2018 er et digitaliseringsprojekt 
iværksat med særligt fokus på at automatisere en del af de manuelle processer i organisationen og dermed effektivisere 
arbejdsgangene i Nordsjællands Brandvæsen. Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 2018 at finansiering af etablering af det 
nye IT-system kan ske ved træk på egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med t ilbagebetaling over 5 år. Der er således afholdt kr. 678.000,
til digitaliseringsprojektet i 2018. Det forventes derfor, at den resterende investering anvendes i 2019, når digitaliseringsprojektet er 
tilvejebragt. 

4 Indtægter og udgifter, serviceområdet 

Serviceopgaverne har indtil 2016 været inddelt i opgavefunktioner med den geografiske opdeling under hver enkelt opgavefunktion, 
Fra 2017 er serviceopgaverne udelukkende opdelt i opgavefunktioner, og ikke geografisk, da opgaverne løses i en samlet 
opgaveportefølje for at opnå de stordriftsfordele, der var t iltænkt i forbindelse med sammenlægningen af de tre beredskaber. 
Serviceområdet er indtægtsstyret virksomhed, som forventes at hvile i sig selv, og balancere ved årets udgang. 
Det bemærkes, at serviceområdets budget er et udtryk for en forventet efterspørgsel, som kan afvige, idet hovedparten af 
serviceområdets ydelser afregnes efter et faktisk forbrug. 
RegnskabsforklarInger sker således i relation til regnskabsresultatets indtægter og udgifter, hvor afvigelser der overstiger 200.000 kr. 
for regnskabsresultatet på den samlede opgavefunktion forklares i noter. 

4A Vagtcentralen har I 2018 haft flere indtægter end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at der er Indgået en ny aftale om dosesystem, 
som ikke var budgetteret. Derudover har indtægtsbudgettet ikke været pris- og lønfremskrevet tilsvarende med tilslutningsafgifterne. 

4B Kørselstjenesterne i de to kommuner Hørsholm og Rudersdal blev pr. 1. januar 2017 sammenlagt for gennem en bedre synergi, at 
opnå optimering af og robusthed I driften på kørse lsområdet. 
I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 blev reduceret til ca. 381.000 kr. I 2018 er merforbruget reduceret 
yderligere tll ca. 228.000 kr. i forhold til det budgetterede. 
I 2018 har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Rudersdal kommune udarbejdet en analyse af kørselstjenesten for at 
optimere på driften og sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår. Resultatet af analysen har bevirket en omlægning af 
opgaver, som er indarbejdet primo 2019. 
En del af merforbruget i kørsel og logistik skyldes dog samtidig, at der har været udlånt ressourcer til Allerød hjælpemiddeldepot for at 
bistå i opgaveløsningen. Udgifterne til opgaveløsningen er ikke blevet konteret på Allerød hjælpemiddeldepot, som det burde, hvorfor 
der fremstår et mindreforbrug på Allerød hjælpemiddeldepot. 

4C Allerød hjælpemiddeldepot fremstår rned et mindreforbrug på ca. 102.000 kr., som dog tilskrives, at der ikke er konteret lønudgifter 
på udlån af medarbejder fra kørse l og logistik til at dække opgaveløsningen på depotet efter en medarbejders ophør i 2018. 
Nordsjællands Brandvæsen har valgt ikke at genbesætte stillingen, da normeringen kun rækker til en deltidsansættelse, som derfor 
udfyldes af overskudskapacitet på de tidspunkter af døgnet i kørsel og logistik, hvor der ikke køres bus for at optimere driften. I 
regnskab 2018 burde de afholdte lønudgifter dog være fu lgt opgaven. 

40 Hjælpemiddeldepotet i Nærum har samlet et mindreforbrug på ca. 404.000 kr. Det skyldes primært en tilbageholdenhed i drift og 
investeringer på ca. 111.000 kr., da depotet stadig har været præget af sammenlægningen af de tre tidligere depoter (Hørsholm, 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner) med usikkerhed om bl.a. huslejeudgifter. Samtidig har der været flere indtægter end 
budgetteret på ca. 293.000 kr., der dels skyldes indgåelse af nye aftaler, bl.a. eftersyn af lifte. 

4E Brandkadetternes merforbrug på regnskabet skyldes dels, at det i 2018 har været nødvendigt at tilbagebetale enhedstimeydelsen fra 
2017. lnatægten, som blev udbetalt i 2017 skulle have dækket udgifter afholdt i 2017. Da der er forskydning imellem årene belaster 
den manglende indtægt i 2017 således udgifterne for 2018 med ca. 48.000 kr. 
Samtidig har der været anvendt flere ressourcer til undervisning, træning og opvisning af de unge brandkadetter samt 
forsikringspræmie end budgetteret. 
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Note 5. Tekniske anlæg mv. 

ANLÆGSOVERSIGT 

Grunde og Tekniske Inventar Materielle Immaterielle Anlægsaktiver Immaterielle I alt 

bygninger anlæg anlægsaktiver anlægsaktiver under udf. anlægsaktiver 

Kostpris pr. 
01.01.2018 - 50.557.194 - - - - 50.557.194 

Tilgang - 1.163.152 - - - - - 1.163.152 

--
Afgang - 900.000 - - - - - 900.000 

Kostpris pr. 
31.12.2018 - 52.620.346 - - - - - 52.620.346 

Ned- og 
afskrivninger pr. 
01.01.2018 - 32.779.052 - - - - 32.779.052 

Årets afskrivninger - 2.785.643 - - - - - 2.785.643 

Ned- og 
afskrivninger på - -

afhændede aktiver - 900.000 - - - - - 900.000 

Ned- og 
afskrivninger pr. 
31.12.2018 - 36.464.695 - - - - - 36.464.695 

Regnskabsmæssig 

værdi pr. 
31.12.2018 - 16.155.651 - - - - 16.155.651 

Anvendte levetider 3 - 15 

Regnskabsmæssige 
værdi af leasede 
aktiver udgør 14.499.946 - - - - - 14.499.946 
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Note 6. Kortfristede tilgodehavender 

Tilgodehavende ultimo dækker over en periodisering af leasingaftaler, hvor udgifterne er afholdt i 2018 for 

aftaleperioder gældende efter 1. januar 2019. 

Det undersøges, hvorvidt restancer på eksempelvis salg af køretøjer inden sammenlægningen kan indbringes. 

Såfremt det ikke er muligt skal et evt. tab på tilgodehavenderafklares" 

Note 7. Egenkapital 

Nedenfor oversigt over udvikling i egenkapital. 

Egenkapital 31.12.2017 

+/- Periodens resultat 

+/-Aktiverede anskaffelser 

+/-Periodensafskrivninger på fysiske anlægsaktiver 

+Periodens nettotilgang af leasede fysiske anlægsaktiver 

+/-udvikling imod poster til leasinggæld 

+/-udviklingimodposter til pensionsforpligtelse 

+/-Kortfristetgæld/tilgodehavender 

+/-langfristetgæld 

Egenkapital 31.12.2018 

Note 8. Hensatte forpligtelser 

3 .137 

776 

-2.786 

1.163 

1.386 

-206 

-1.357 

1.030 

3.143 

Forpligtelser ultimo dækker over de tjenestemandspensionsforpligtelser, der påhviler Nordsjællands Brandvæsen. 
Ifølge seneste aktuarberegning for Fredensborg (februar 2016) fra Sam pension udgør den samlede forpligtelse nul, 
såfremt udbetalingen af tjenestemandspensionen sker fra 62 år. Det bemærkes, at der kan blive en forpligtelse, hvis 
de anvendte forudsætninger i beregningen ændrer sig. Vurderingen er dog, at det vil være et relativt li lle beløb. 
Tidligere tjenestemandspensionsforpligtelser påhviler de tidligere ejerkommuner. Der er udarbejdet ny 
aktuarberegning for Allerød, der bevirker en forøgelse af den beregnede kapitalværdi med ca. kr. 206.000,- siden 
primo 2018. 
Ifølge Allerød kommune forventes den årlige udgift på ca. kr. 11.000,- dog ikke at afvige væsentligt. 
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Note 9. Langfristede gældsforpligtigelser 

De langfristede gældsforpligtigelser består hovedsageligt af selskabets leasingsforpligtigelse og Helsingørs 
forudbetaling af husleje iht. refusionsopgørelsen ved opsplitningen af det tidligere NSBV. 

Oversigt over finansielle leasingaftaler 

Anskaffelsesår Årlig ydelse Restgæld 
Aftalenr. Nordsjællands Brandvæsen 

Nordsjæl/ands Brandvæsen 

A04241 Redningsmateriel - Ramme 1 2004 136.686,75 136.686,77 

A04812 Redningsmateriel - Ramme 2 2004 73.864,89 73.864,85 

A09641 Udrykningskøretøj 2008 53.603,98 55.000,00 

A10110 Mercedes-Benz Axor il 1829 2008 130.000,00 924.378,30 

A10227 Mercedes-Benz Atego 111329 2008 130.000,00 1.015.462,66 

Al1613 Tankvogn Vl 2010 155.109,27 100.000,00 

A14669 Tanksprøjte 2011 197.088,23 725.188,87 

A16468 Autosprøjte 2011 122.327,56 1.187.049,86 

Al6824 Drejestige 2011 249.883,46 2.679.594,40 

A17767 2 Tanksprøjter Vl og V2 2012 333.950,46 2.541.497,70 

A19632 VW Tiguan van Sport & Style 2013 50.000,00 0,00 

A22524 2 VW Touran 2014 70.800,68 140.210,69 

A23721 Kombikøretøj 2014 78.315,49 615.576,67 

A23942 M iele udstyr 2014 6.109,72 4.000,00 

A24976 Volvo XC60 indsatslederbil 2014 56.998,58 0,00 

A26701 3 Sharp kopimaskiner 2015 19.071,16 20.000,00 

A32547 lndsatslederbil P2 Nord 2017 61.402,32 283.449,59 

A33681 Materiel og værktøj 2017 90.391,40 803.528,67 

Brand leasingaftaler 2.015.603,95 11.305.489,03 

A18143 VW Crafter 2,0 TDI 2012 40.123,95 40.000,00 

A18144 NY Citroen Berlingo 90 HOi 2012 24.618,78 20.000,00 

A19942 Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 2013 90.000,00 0,00 

A24134 Mercedes 316 CDI liftbus 2014 65.000,00 0,00 

A24309 Brugt MB Sprinter 516 CDI R3L 2014 74.000,00 0,00 

A25076 Brugt MB Sprinter 516 R3L 2014 80.000,00 o,oo 
A27857 VW Crafter 2015 59.428,58 109.254,20 

A28185 2 Ford Transit Custom 270 2016 46,624,56 203.955,05 

A32334 Mercedes Sprinter Bus 2016 70.448,40 343.127,42 

A32724 Mercedes Sprinter Bus 2017 69.651,96 345.734,44 

A32991 Ford Transit Custom 2705 2017 23.363,04 121.291,83 

A33447 Mercedes Sprinter 316 R3 2017 45.527,64 289.672,87 

A34063 Mercedes 316 Bus I 2017 51.882,16 319.973,26 

A34064 Mercedes 316 Bus li 2017 49.326,04 305.416,03 

A36841 Mercedes-Benz. 316 R3 2018 23.173,22 367.580,33 
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A36867 Mercedes-Benz 316 R3 

A37870 Mercedes-Benz 314 A3 RWD 

Service leasingaftaler 

Leasingaftaler i alt 

Huslejeforpligtelser (ikke ejerkommuner), i 2019-priser 

2018 

2018 

Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal/ Uopsigelig indtil pr. 1. januar 2020 

Årlig husleje* 

Aconto forbrugsudgifter, årlig 

Aconto ejendomsudgifter, årlig 

Beregnet forpligtelse 2018-2020 

23.173,22 

22.720,20 

789.995,11 

2.805.599,06 

11,000 kr. 

469 

97 

77 

643 

* Huslejen reguleres hvert år efter Danmarks Statist iks nettoprisindeks - januar 2010 (indeks 100), 
j f . huslejekontrakt. 

367.580,33 

360.870,43 

3:194.456,19 

14.499.945,22 

Note: Huslejeforpligtelsen. Helsingør kommunes andel er indarbejdet i balancen under kortfristet 

t ilgodehavender. Helsingør kommunes andel for perioden 1. juni 2016 tll 31. dec. 2019 indgår i 

refusionsopgørelsen pr. 11. august 2016 med samlet 1.092.581 kr. Restandelen udgør 305.000 kr. som medtages i 
regnskab 2019. 

Eventuelrettigheder og Forpligtelser 

Der er Ikke nogen eventuelrett igheder. 

Note 10. Kortfristede gældsforpligtigelser 
Den kortfristede forpligt else ultimo dækker over udgifter på fratrædelsesaftaler, der forfalde r i 2019. 
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NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE 

Noter 

A 

B 

Noter 

Personaleoversigt Årsværk 

Brand 

Administration, brand 10,00 

Deltidsbrandmænd/honorarlønnede indsatsledere 18,08 

Service 
Administration, service 5,50 

Vagtcentralen 10,00 

Kørsels tjenesten 23,00 

Servicevagt 10,00 

Hjælpemiddelcentral i Nærum 1S,00 

Hjælpemiddelcentral, Helsingør/Fredensborg 10,00 

Hjælpemiddelcentral, Allerød 1,50 

Madudbringning, Hørsholm 4,80 

Hjemmeplejebiler, Allerød 0,60 

Håndildslukkere, Rudersdal/Hørsholm/ Allerød 2,00 

Nordsjællands Brandvæsen, samlet 110,48 

Opgørelse af administrationen, brand og service er på baggrund af en fordeling på opgaver. Fuldtidsansatte på 

serviceområdet er fordelt på opgaver. Timelønnede er beregnet ud fra antal timer/gns. årsløn. 

• Fastansatte: 72. 
• Deltidsansatte brc1ndmænd: 125, heraf 25 fastansatte . 

• Frivillige: ca. 30. 

A Der er taget udgangspunkt i antallet af udkald i 2018: 1022 udkald x 10 mænd pr. udkald x 2 timer i gns. pr. udkald= 

22.440 t imer 

Dertil kommer ca. 125 deltidsansatte brandmænd x 30 obligatoriske øvelsestimer = 3.750 timer 

22.440 +3.750/1.680 årsværk= 15,58 + 2,5 årsværk på udkald for indsatsledere= 18,08 årsværk 

B Der er taget udgangspunkt i afholdte lønudgifter på servicevagten divideret med en gns. lønudgift for et årsværk 

(360.000 kr.). 
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