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NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN, CVR-NR. 28 32 68 58 

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Roskilde 
LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2018 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Nordsjælland 
Brandvæsen for det regnskab, som sluttede 31. december 2018. Revisionen udføres med det formål at 
kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af 
Nordsjællands Brandvæsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resulta
tet af dets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 . december 2018 i overensstemmelse med krave
ne i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og den i årsregnskabet an
vendte regnskabspraksis. 

• Resultat - Brand (overskud) 
• Resultat - Service (overskud) 
• Aktiver 
• Egenkapital 

185 t .kr. 
591 t .kr. 

19 .287 t. kr. 
3.142 t.kr. 

Det er mit ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstem
melse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og den 
anvendte regnskabspraksis. 

Jeg bekræfter efter min bedste overbevisning 'følgende forhold: 

at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger I for regnskabsåret er medtaget i års
regnskabet og er periodiseret korrekt, 

at jeg har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser 
og fejl, 

at jeg har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvi
gelser, herunder oplyst min vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde fejlinformation 
som følge af besvigelser, 

at der ikke ud over det oplyste i årsregnskabet og ledelsesberetningen er forekommet tilfælde af besvi
gelser eller formodning herom, som kan have påvirket årsregnskabet eller selskabet, 

at selskabet er going concern, og forudsætningerne og planerne for selskabets forsatte drift er rimelige 
og mulige at gennemføre, 

at aktiverne tilhører selskabet, er til stede på årsafslutningsdagen og at vurderingen af disse er foretaget 
forsvarligt og i overensstemmelse med god, redelig og tidssvarende fondsskik samt fremgår på rigtig 
måde af årsregnskabet, 

at jeg ikke har konkrete planer eller hensigter, som kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassi-
fikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet, 

at ingen af selskabets aktiver er pantsatte eller behæftet med ejendomsforbehold, 

at der ikke er indgået kontrakter, der kan påføre selskabet betydelige eller usædvanlige risici, 

at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 

at alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler selskabet, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af 
årsregnskabet, 

at selskabet ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser, herunder afgivet hen
sigtserklæringer, som ikke fremgår af årsregnskabet, 
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at selskabet ikke har påtaget sig pensionsforpligtelser eller lignende, ud over hvad der fremgår af års
regnskabet, 

at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dæk
ke selskabets eventuelle skadessituationer, 

at der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager eller andre krav, som må 
tillægges betydning for bedømmelsen af selskabets finansielle stilling, 

at der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, i perioden fra regnskabsårets ud
løb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt 
påvirker selskabets resultat og finansielle stilling, 

at årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets resultat og den fi
nansielle stilling, 

at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for be
dømmelse af årsregnskabet. 

Kokkedal, den 14. marts 2019 

.J__ ~c'C~ 
Lars Rosenwanger 
Beredskabsdirektør 



Udskydes til næste beredskabskommissionsmøde.
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Sagsfremstilling

I 2016 overførtes sagsbehandling af telte, større arrangementer, midlertidige campingområder, særlige
lagerbygninger m.v. fra Beredskabsloven til Byggeloven. I den forbindelse mistede Nordsjællands Brandvæsen
beføjelser til ved brandsyn pågældende steder at meddele påbud og/eller forbud mod anvendelse af en given
lokalitet, idet sådanne beføjelser på dette tidspunkt ikke kunne henlægges til et § 60 selskab. Senere er der i
Byggelovens § 16 C, se nedenfor, givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser til en
fælles beredskabskommission, således at der ved tilsyn, eller hvor brandvæsenet i øvrigt er til stede i forbindelse
med sine sædvanlige opgaver, kan reageres umiddelbart ved konstatering af ulovlige brandsikkerhedsmæssige
forhold. Henlæggelse af disse beføjelser skal fastsættes i samordningsaftalen eller et bilag hertil.

Endelig juridisk vurdering af forslaget forventes at forelægge til mødet.

Byggelovens § 16 C

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.

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.

Stk. 8. 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.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller, under forudsætning af juridisk godkendelse af forslaget,

1. at de beføjelser der fremgår af bilag 1 henlægges til Beredskabskommissionen

2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen jf. bilag 2 godkendes.

3. at Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.

4. at ændret samordningsaftale sammen med udskrift af beslutningsprotokol vedrørende
beredskabskommissionens og ejerkommuners byråds godkendelse sendes til godkendelse i
tilsynsmyndigheden.
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• bilag_1.docx
• bilag_2.docx
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Bilag 1.

Jfr. samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen gives 
Beredskabskommissionen iht. Byggelovens § 16 C, stk. 6, beføjelse 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. Beføjelsen gælder i nedenstående 
situationer.

Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen 
(BEK nr. 1000 af 29-06-2016)
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, 
engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i 
byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i 
byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelser om 
standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens 
§ 18. Alternativt kan Nordsjællands Brandvæsen fastsætte særlige vilkår 
eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen 
Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, 
hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives 
mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge 
forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet 
fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, 
såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig. 
Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, 
hvor de driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, 
gives dog mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse 
(nedlægge forbud mod anvendelse) efter de i byggetilladelse eller i 
tilladelse fra beredskabet fastsatte vilkår vedr. brandmæssige forhold, jf. 
byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller meddele 
dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor 
kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe 
afgørelse 
Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, 
der alene er omfattet af byggeloven, og hvor beredskabet tilkaldes eller er 
til stede, gives beredskabet mulighed for at træffe afgørelser om 
standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens 
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§ 18. Alternativt at fastsætte vilkår eller meddele dispensation, såfremt det 
vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Nordsjællands Brandvæsen fremsender i alle tilfælde en kopi af afgørelsen 
til kommunens byggemyndighed.
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Bilag 2.

Forslag til ændring i samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.

§ 3 Formål 
Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende 
kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov 
med tilhørende retsforskrifter, samt deltagerkommunernes beføjelser efter 
beskyttelsesrumsloven, og fyrværkeriloven og byggelovens § 16 C, stk. 6.

§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver 
Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede 
opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i 
beredskabslovens §§ 23a og 34-37 samt de deltagende kommuners 
beføjelser efter beskyttelsesrumsloven, og fyrværkeriloven og byggelovens 
§ 16 C, stk. 6, jf. § 3, stk. 1. De konkrete opgaver der henlægges til 
Beredskabskommissionen iht. Byggelovens § 16 C, stk. 6 er beskrevet i bilag 
1. Der henvises til § 3, stk. 2 for så vidt angår fælles plan for den 
risikobaserede dimensionering.
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Bilag 2.

Forslag til ændring i samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.

§ 3 Formål 
Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende 
kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov 
med tilhørende retsforskrifter, samt deltagerkommunernes beføjelser efter 
beskyttelsesrumsloven, og fyrværkeriloven og byggelovens § 16 C, stk. 6.

§ 6 Den fælles Beredskabskommission opgaver 
Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede 
opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i 
beredskabslovens §§ 23a og 34-37 samt de deltagende kommuners 
beføjelser efter beskyttelsesrumsloven, og fyrværkeriloven og byggelovens 
§ 16 C, stk. 6, jf. § 3, stk. 1. De konkrete opgaver der henlægges til 
Beredskabskommissionen iht. Byggelovens § 16 C, stk. 6 er beskrevet i bilag 
1. Der henvises til § 3, stk. 2 for så vidt angår fælles plan for den 
risikobaserede dimensionering.
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Beredskabskommissionen besluttede at skrive et brev til justitsministeren, jf. bilag.

Eventuelle bemærkninger fra beredskabskommissionens medlemmer skal rettes til Lars Rosenwanger senest 21.
marts.
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Sagsfremstilling

Nytårsnat mellem 2018 og 2019, blev brandmandskab under indsats bevidst beskudt med fyrværkeri, i
forbindelse med udkald til en automatisk brandalarm i Islandshøjparken i Nivå.

Brandmandskabet blev mødt af en gruppe unge mennesker, som indledningsvis råbte, at brandvæsenet skulle
forlade området og deres by.

Brandmandskabet lod sig ikke genere af tilråb fra de unge, og fortsatte opgaven. Umiddelbart herefter udviklede
det sig til, at de unge begyndte at skyde fyrværkeri efter indsatsleder og holdleder, som var på vej til fods ind til
brandcentralen, hvorfra alarmen var afsendt.

Et kugle fra et romerlys ramte holdlederen på det ene ben, hvorved han ved slaget pådrog sig et rødt mærke.
Der skete ikke alvorlig skade, formentlig fordi holdlederen havde en god kraftig indsatsdragt på.

Da udrykningskøretøjerne igen forlod stedet, blev det ene køretøj ramt på siden, igen af romerlys afskudt af de
unge mennesker.

Interesseorganisationen Danske Beredskaber har i perioden siden nytåret 2017, haft særlig fokus på området,
og udarbejdet grundigt materiale, som belyser problematikken.

Arbejdet førte til kontakt med de ansvarlige ministre på området i løbet af året 2018, som har gennemført
konkrete tiltag på området, med en bevilling på finansloven, på i alt 6 mio. kr. + 4,5 mio. kr. fra Velux Fonden,
over en tre årig periode.

Bevillingen løber fra 2019 – 2021, og er allokeret til socialprojektet ”Unge i Beredskabet” (i lighed med
Brandkadetter).

Danske Beredskaber oplyser, at der i nytåret 2017/2018 blev registreret i alt 22 tilfælde på landsplan, mens tallet
for nytåret 2018/2019 var i alt 11 tilfælde på landsplan.

Formanden for beredskabskommissionen ønsker en drøftelse om mulighederne for lokal håndtering af sådanne
hændelser. Endvidere ønskes en drøftelse om hvorvidt beredskabskommissionen skal bede
Justitsministeren om at forholde sig til situationen, herunder om den aktuelle strafferamme står mål med den fare
brandfolk under indsats udsættes for.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at beredskabskommissionen drøfter håndtering af hændelsen, herunder hvorvidt der skal fremsendes et brev
til justitsministeren.

Punkt 6: Beskydning af brandmandskab med fyrværkeri
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• Brev om nytårsangreb.pdf
• FM brev til Beredskabsforbundet Danske Beredskaber og Falck.pdf
• Udkast til tekst i brev til ministeren.docx
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Til 

 

Forsvarsministeren 

Justitsministeren 

Socialministeren 

Folketingets Forsvarsudvalg 

Folketingets Retsudvalg 

Folketingets Socialudvalg 

 

 

Kære politikere 

 

Vi skriver til Jer konkret i forlængelse af det mildt sagt turbulente nytår, som brandfolk i Danmark 

oplevede. 

Som I måske har set, har vi i mindst tyve tilfælde kunnet bekræfte, at brandfolk under indsats er 

blevet angrebet og beskudt med fyrværkeri. 

Det er en alvorlig situation. Både fordi det udsætter vores brandfolk for fare, og fordi det også 

potentielt udsætter brand- og redningsindsatser, da et område måske forinden vores indsats skal 

sikres af politiet. 

Vi har derfor et meget stort ønske om, at der kan gøres noget for at reducere og helst helt eliminere 

dette problem. 

I den forbindelse er det vores håb, at alle gode bud og muligheder kommer frem. Vi skal i den 

henseende meget gerne være med til at forsøge en eller flere ting, der kan gøre en forskel. Vi har 

blot behov for, at der kommer konkrete forslag og gerne tiltag, der kan sikre vores mandskab, og 

dermed også borgernes tryghed. 

Det er vores opfattelse, at der skal findes en løsning via fælles indsatser fra de mange relevante 

parter. Det kunne - ud over os selv og Jer som ansvarlige beslutningstagere -  være forældregrupper, 

lokale sociale myndigheder, boligforeninger, politiet, frivillige foreninger m.fl. 

De seneste fire år har vi selv i beredskabet gjort os erfaringer i form af et forsøgsprojekt kaldet 

”Brandkadetter i Danmark”, hvor vi i en række beredskabsenheder har hentet udvalgte unge ind i 

beredskabet.  

 

Det oprindelige sigte med at tilknytte unge til beredskaberne var et forsøg på at imødegå stigende 

problemer med stenkast og lignende, når beredskaberne skulle indsættes i visse særligt belastede  
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boligområder. Tanken var at få skabt kontakt og tilknytning til nogle af de unge mennesker i disse 

områder, således de kunne optræde som beredskabets ”ambassadører” på stedet. 

 

Næste trin var at give ikke blot unge mennesker fra socialt belastede boligområder, men en bredere 

kreds af unge tilknytning til beredskabet. 

 

I denne del af projektet var formålet også at skaffe et fundament for senere rekruttering til 

beredskabet som fuldtidsansatte brandmænd, deltidsansatte eller frivillige i beredskabet.     

Det vigtigste var dog at lade de unge blive en del af det særlige fællesskab, der findes i beredskabet, 

for derved at bidrage til deres egen personlige udvikling i en god retning. 

 

Aktiviteterne har hidtil været forankret i organisationen ”Brandkadetter i Danmark” eller i mere 

lokale organisationer, ofte aftalt mellem et kommunalt beredskab og en/flere kommuner. 

Brandkadetter i Danmark er i perioden 2014 – 2018 støttet af Velux Fonden og Tryg Fonden, men 

herefter er der ikke yderligere finansiering til projektet. 

 

I 2017 undersøgte organisationen ”Økonomer uden Grænser” den samfundsmæssige værdi af 

Brandkadetter i Danmarks indsats, med udgangspunkt i 2017, og udgav en rapport herom. 

 

Rapporten taler sit tydelige sprog: 

 

 For hver krone, der investeres i projektet, er afkastet syv kroner i år 5, svarende til Social 

Return On Investment (SROI) på 38 % 

 En investering i 2017 på 4,8 mio. kr. giver i år 5 samfundsmæssig værdi for 28,7 mio. kr. 

 I 2017 uddannes 199 brandkadetter, 62 % af disse er unge med udfordringer, heraf 26 % 

udsatte unge 

 

Effekten opnås ved: 

 

 De unge får mere selvtillid og er bedre rustet til uddannelse. Det er vurderingen, at 23 flere 

af de unge vil afslutte folkeskolen på baggrund af projektet 

 Det er vurderingen, at 14 af de unge, der har haft sager hos kommunen, har kunnet lukkes på 

grund af projektet 

 9,7 % af de unge har ikke længere behov for timer hos AKT 

 1,7 % får ikke længere specialundervisning  

 

Projektets potentiale har således ændret sig fra primært at dreje sig om ”brand” til primært at være 

et socialt projekt, hvor man anvender beredskaberne som ”middel”. 

 

I de deltagende beredskaber er man ikke i tvivl om, at det er det særlige fællesskab og den særlige 

kultur i beredskaberne, der er virkemidlet; de faste regler og procedurer, hvor man hilser, har 

øjenkontakt, viser og nyder tillid. Man er i ordets bogstaveligste forstand afhængig af hinanden, og 

alles bidrag har betydning for at nå et fælles resultat. 
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Som nævnt udløber finansieringen af dette tiltag, men vi mener, at det rummer potentiale til at 

kunne imødegå også de problematikker, som nytårsaften tydeligt viste eksisterer. Det kræver dog 

naturligvis, at der kan findes ressourcer til, at tankerne/idéerne kan videreføres, og det skal vi 

hermed foreslå, at I som politikere inddrager i de videre overvejelser af, hvordan problemerne for 

beredskabet kan løses. 

 

Vi stiller os meget gerne til rådighed med arbejdskraft, viden og ressourcer til at støtte op om de 

tiltag, der kan være med til at skabe sikkerhed for vores mandskab og dermed gode 

arbejdsmuligheder og en sikker, hurtig indsats - til glæde for alle. I det omfang, vi har mulighed for 

det, har vi allerede i dag overvejelser om at fortsætte arbejdet med at inddrage unge og være 

proaktive. Men det vil med vores nuværende ressourcer desværre ikke være muligt i det omfang, der 

skal til for at løse den aktuelle problematik. 

 

Vi håber tilsvarende, at I vil være med til at bidrage til løsninger. 

 

 

 

BeredskabsForbundet                Danske Beredskaber  Falck Danmark A/S 

 

 

 

 

Niels Bonde                  Jarl Vagn Hansen  Diana Sørensen 

Landschef                  Formand  VP/Divisionsdirektør 
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Beredskabsforbundet 
Danske Beredskaber 
Falck Danmark A/S 

F□RSVARSMINISTERIET 
DANISH MINISTRY DF DEFENCE 

FORSVARSMINISTEREN 

Tak for jeres fælles henvendelse til børne- og socialministeren, justitsministeren og mig ved
rørende hændelserne nytårsaften, hvor brandfolk under indsats blev angrebet med fyrvær
keri. 

Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at brandfolk og politi bliver angrebet og beskudt med 
fyrværkeri, når de passer deres arbejde og passer på os alle nytårsaften. Vi har sammen en 
interesse i, at det ikke sker igen. 

Jeg vil meget gerne høre mere om, hvad brandfolkene har oplevet, herunder høre om jeres 
erfaringer med "Brandkadetter i Danmark". 

Jeg har derfor bedt mit sekretariat om at kontakte jer, så vi kan finde en dato for et møde. 

Jeg ser frem til t mødes med jer. 



Udkast til indhold af brev til Justitsministeren 

Udkast til tekst i brev til ministeren:
Efter sidste års dialog med Dansk Beredskaber, om behov for målrettet indsats i belastede 
boligområder, hvor myndigheder til stadighed oplever, at blive forulempet under udførsel af 
tjenesten, fx beskydning med fyrværkeri, hilser kommunerne ministerenes tiltag velkommen, 
om midler til styrkelse af den sociale indsats i belastede boligområder, i årene 2019 – 2021 
med socialprojektet Unge i Beredskabet.  

Har Justitsministeren i forbindelse med denne proces gjort overvejelser, om nuværende 
strafferamme kontra farligheden af de ugerninger, som brandmænd, og andre myndigheder 
fortsat udsættes for, står mål med de konsekvenser og risici, der er forbundet med den slags 
hændelser?

Hvilke konkrete tiltag har Justitsministeren påtænkt at sætte i værk, for at komme den helt 
uacceptable adfærd til livs, som hersker blandt nogle unge mennesker, og vil ministeren 
skærpe strafferammen for ugerninger, som kan relateres til de nævnte problemstillinger?

Vil Justitsministeren iværksætte andre konkrete forebyggende tiltag, som skal medvirke til at 
skabe acceptable arbejdsvilkår, for de brand og redningsfolk som hver dag året rundt 
varetager borgernes sikkerhed, redder liv og sikre værdier i samfundet?  

Punkt 6, Bilag 2: Udkast til tekst i brev til ministeren.docx



Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning for punkt 7: Digitalisering - Tværgående IT system
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Sagsfremstilling

I forlængelse af beredskabskommissionens beslutning om en større integration af brandvæsenets IT-systemer,
herunder implementering af nyt økonomisystem samt tilknyttet branchesystem følger hermed en aktuel status.

Der er indgået aftaler med to nye systemleverandører, Elbek & Vejrup (Navision - økonomisystem) og SimaTech
(branchesystem).
Der er etableret en projektorganisation omkring implementering af de to nye systemer, der skal integreres med
eksisterende systemer, såsom lønsystem i Fredensborg, Vagtcentralens alarmsystem og C3 (branchesystem til
indberetning til ODIN).

Projektet styres af en ekstern IT-konsulent fra Devoteam, der skal sikre tilvejebringelse af formålet med projektet
samt fremdriften i tilvejebringelsen.

Der har været udfordringer i etablering af det oprindelige løsningsdesign, i form af ressourceknaphed hos en
leverandør, der forsinkede implementeringen. Der blev på den baggrund afholdt en workshop med samtlige
berørte systemleverandører for at finde en løsning, der sikrer fremdrift uden at gå på kompromis med formålet.

Det er lykkedes, og med det justerede løsningsdesign er der lagt op til en drypvis implementering af de dele af
projektet, der kan iværksættes uafhængig af de øvrige systemers implementering.

Alle systemleverandører har etableret testmiljøer, hvor de nye løsninger afprøves forud for idriftssættelse.

Forventningen er, at SimaTechs systemløsning er implementeret inden sommerferien. Efterfølgende vil
økonomisystemet blive implementeret.

De endelige integrationer mellem systemerne forventes tilvejebragt i efteråret 2019.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 7: Digitalisering - Tværgående IT system
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Preben Merrild orienterede om succesfulde åbent hus arrangemneter på brandstationerne. Forventningen er, at der
vil være åbent hus på hver brandstationen en gang årligt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning for punkt 8: Orientering ved medarbejderrepræsentant og
repræsentant for de frivillig
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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

Punkt 8: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillig
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Beredskabsdirektøren orienterede om:

- Delelement af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023 vedr. undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers
robusthed og dimensionering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige.

- Sag vedr. betaling for slukningsvand til beredskabsmæssige opgaver.

- Overvejelser vedr. administrationsbygning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning for punkt 9: Orientering ved beredskabsdirektøren
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Sagsfremstilling

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

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Orientering ved beredskabsdirektøren
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Intet at bemærke.

Beslutning for punkt 10: Eventuelt
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