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Punkt 1: Underskriftsblad

1



Indstillingen blev godkendt.

Beslutning for punkt 2: Godkendelse af dagsorden
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Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

 

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordnen godkendes

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
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Indstillingen blev godkendt.

Beslutning for punkt 3: Sagsbehandling jf. lov om beskyttelsesrum
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Sagsfremstilling

I henhold til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen §3, varetages lov om beskyttelsesrum, herunder § 
20, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal 
opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.

Der har i en længere periode ikke været krav om etablering af et sikringsrum ved nybyggeri i tætte byområder. Man 
har dog som udgangspunkt opretholdt kravet om de eksisterende rum.

Praksis i kommunerne har generelt været, at ansøgninger, der opfyldte § 20, Stk. 2 blev godkendt administrativt.

Hvis et sikringsrum i dag skal nedlægges, skal det først godkendes af beredskabskommissionen.

For at sikre en mere effektiv og smidig sagsbehandling foreslås det, at Nordsjællands Brandvæsen får administrativ 
bemyndigelse til at nedlægge sikringsrum i Nordsjællands Brandvæsens ejerkommuner.

 

Lovgrundlag

Lov om beskyttelsesrum § 20, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af 
sikringsrum, uden at der skal opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for 
gennemførelse af en aktuel ombygning.

I henhold til §3 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen er kompetencen for varetagelse af 
deltagerkommunernes beføjelser efter beskyttelsesrumsloven overdraget til Nordsjællands Brandvæsen.

 

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller,

1. at Nordsjællands Brandvæsen bemyndiges til administration af forhold vedr. sikringsrum i Allerød, Rudersdal, 
Hørsholm og Fredensborg Kommuner, således at evt. nedlæggelse af sikringsrum sker efter brandvæsenets 
individuelle skøn.

2. at skøn udøves ud fra følgende hensyn:
· Ombygninger, der er til gavn for almene interesser
· Projekter med stor infrastrukturmæssig betydning

Punkt 3: Sagsbehandling jf. lov om beskyttelsesrum
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Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning for punkt 4: Overførsel af leasingaftaler
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Sagsfremstilling

En del af Nordsjællands Brandvæsens materiel, primært køretøjer, er finansieret ved leasing.

I forlængelse af sammenlægningen af de tidligere beredskaber, skal de eksisterende leasingaftaler, som er blevet 
oprettet i de tidligere ejerkommuner, overføres til det nye selskab; Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerkommunerne har i forbindelse med godkendelse af det nye selskab, ligeledes godkendt, at eksisterende 
leasingaftaler overføres til selskabet. Samlet drejer det sig om 34 leasingaftaler fordelt som følger:

Allerød Kommune – 10 aftaler

Helsingør Kommune – 3 aftaler

Hørsholm Kommune – 1 aftale

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen – 11 aftaler

Rudersdal Kommune – 9 aftaler

Leasingydelserne på samlet kr. 21,2 mio. kr. er siden Nordsjællands Brandvæsen stiftelse, blevet betalt af 
Brandvæsenet.

Overdragelsen af de 34 leasingaftaler sker som en samlet rammeaftale.

Idet rammeaftalen alene omfatter eksisterende leasingaftaler, og overførslen er godkendt af de enkelte 
ejerkommuner i forbindelse med etableringen af selskabet forelægges rammeaftalen til beredskabskommissionens 
orientering.

Rammeaftalen underskrives i overensstemmelse med vedtægternes §14 af beredskabsdirektøren.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller,

1. at orienteringen om overdragelse af de eksisterende leasingaftaler indgået af ejerkommunerne til Nordsjællands
Brandvæsen tages til efterretning.

Punkt 4: Overførsel af leasingaftaler
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• Rammeaftal leasingkontrakter overdraget til NSBV.pdf

Bilag til Punkt 4: Overførsel af leasingaftaler
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Punkt 4, Bilag 2: Rammeaftal leasingkontrakter overdraget til NSBV.pdf
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Samarbejdsaftalen blev taget til efterretning.

Beslutning for punkt 5: Samarbejdsaftale med Helsingør Kommunes Beredskab
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Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen har i 2016 indgået en samarbejdsaftale med Helsingør Kommunes Beredskab 
omfattende:

• Basisberedskab Espergærde/Humlebæk

• Båd- og dykkerberedskab

• Drejestigeberedskab Kronborg Slot

• Pionerberedskab

• Højderedning

I forbindelse med den årlige revison af aftalen har Helsingør Kommunes Beredskab, i overensstemmelsen med 
aftalens bestemmelser, ønsket aftalen genforhandet med henblik på justering af serviceniveauet i relation til 
pionerberedskab.

Idet ændringerne i samarbejdsaftalen ikke har konsekvenser for serviceniveauet i Nordsjællands 
Brandvæsen forelægges den reviderede aftale alene til orientering.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at den reviderede samarbejdsaftale tages til efterretning

Punkt 5: Samarbejdsaftale med Helsingør Kommunes Beredskab
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• Samarbejdsaftale HKB-NSBV 2018 04122017.pdf

Bilag til Punkt 5: Samarbejdsaftale med Helsingør Kommunes Beredskab
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1 

Aftale om operativt 
samarbejde 
Aftale mellem Nordsjællands 
Brandvæsen og Helsingør Kommune 
Beredskab 2018 
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Aftale mellem  
Nordsjællands Brandvæsen 
Kokkedal Industripark 14 
2980 Kokkedal 
CVR: 28 32 68 58 
Tlf.: 45 80 33 55 
nsbv@nsbv.dk  

& 
Helsingør Kommune Beredskab
Klostermosevej 106C 
3000 Helsingør 
CVR: 64 50 20 18 
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1 Indledning  

Denne aftale er indgået mellem:  
 
Helsingør Kommune Beredskab 
Klostermosevej 106C 
3000 Helsingør 
 

og  
 

Nordsjællands Brandvæsen 
Kokkedal Industripark 14 
2980 Kokkedal  

2 Aftalens grundlag  

2.1 Formål 

Aftalen har til formål at understøtte ejerkommunerne i Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør 
Kommune opgavevaretagelse i henhold til beredskabslovens § 12, stk. 1 og § 13, stk. 1, jf. de 
respektive risikobaserede dimensioneringsplaner gældende for Nordsjællands Brandvæsen og 
Helsingør Kommune Beredskab.  
 

2.2 Definitioner 

Ved basisberedskab forstås det beredskab, der udfører brandsluknings- og redningsopgaver samt 
indsatser ved uheld med forurening, herunder akutte uheld med farlige stoffer samt eventuel 
oprydning på skadesstedet, hvis oprydningen har karakter af efterslukning og i øvrigt foretages for at 
undgå faresituationer.  
 
Ved dykkerberedskab forstås båd- og dykkerberedskab, der anvendes ved opgaver, jf. 
picklistepunkter i punkt 3.3.  
 
Ved pionerberedskab forstås bemandet pionervogn i henhold til koncept for pionerberedskab, der 
anvendes ved større redningsindsatser, jf. picklistetabel i bilag 3. 

3 Opgaver og geografiske dækningsområde 

3.1 Serviceniveau 

Aftalen afspejler kommunernes serviceniveau jf. pkt. 2.1, som er vedtaget af kommunernes 
kommunalbestyrelser, med mindre andet er aftalt i henhold til nærværende aftale. 
 
Ved afvigelse i forhold til kommunens plan for redningsberedskab vil aftalen være gældende. Der 
rykkes ud i henhold til picklisten i bilag 3 med den der fastsatte udrykningssammensætning. 
Evt. samarbejde om naboassistance kan aftales. (jf. også pkt. 8.1)  
Kort for kommunerne er vedlagt i bilag 2 og kan findes digitalt hos begge parter. 

Punkt 5, Bilag 1: Samarbejdsaftale HKB-NSBV 2018 04122017.pdf
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3.2 Basisberedskab Espergærde/Humlebæk 

Helsingør Kommunes Beredskab varetager basisberedskabet i dækningsområdet Humlebæk, således 
som det geografiske dækningsområde er defineret i kortet i bilag 2. Basisberedskabet i Humlebæk 
suppleres i henhold til tabel 1 afsnit 4, af Nordsjællands Brandvæsen ved hændelser, hvor 
udrykningssammensætningen er udover 1+3.  

Helsingør Kommunes Beredskab kan supplere udrykning i basisberedskab fra station Espergærde 
med udrykning fra andre stationer, såfremt der er behov herfor. 

3.3 Båd- og Dykkerberedskab 

Parterne forestår sammen båd- og dykkerberedskab i det geografiske dækningsområde defineret ved 
kommunegrænserne for Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør kommuner.  
Picklistemeldinger der afsendes båd- og dykkerberedskab fra både HKB og NSBV på førstemelding: 

BABa Ass.-   Båd Anmodning fra brandvæsen om assistance med bådberedskab 
BADy Ass.-   Dykker Anmodning fra brandvæsen om assistance med dykkerberedskab 
RFBV FUH-    Bil i vand Køretøj helt eller delvist under vand ved FUH 
RDSø Redn.- Drukneulykke SØER - HAVN Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning 
RDFj Redn.- Drukneulykke FJORD Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning 
RDHa Redn.- Drukneulykke HAVET Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning 

3.4 Drejestigeberedskab Kronborg Slot 

Grundlaget for tilkald af Nordsjællands Brandvæsens (NSBV) lave drejestige mrk. Iveco Magirus i 
Helsingør Kommunes område, er primært Kronborg Slot. 

3.4.1 Primære udkald og assistance 

Drejestige afsendes som 112 assistance på forespørgsel fra vagthavende indsatsleder ved Helsingør 
Kommunes Beredskab (HKB). 
Drejestigen afsendes ikke på ABA. 

3.4.2 Uddannelse og øvelse 

Bemandingen af drejestige sker ved to funktionsuddannede brandmænd fra NSBV. Deres 
funktionsuddannelse er suppleret med en uddannelse i betjening af drejestige. 

Ved øvelser på Kronborg kan drejestigen fra NSBV indgå som beskrevet i øvelsesoplæg fra HKB. 
HKB’s drejestige fra Station Helsingør flyttes, under øvelsen, til hhv. Station Fredensborg/Station 
Hørsholm med bemanding fra HKB og sikrer dermed det besluttede serviceniveau i NSBV. 
Særligt lokalt bestemt materiel fra køretøjerne, som f.eks. overtryksventilator flyttes til øvrige 
primære køretøjer. 

3.4.3 Økonomi 

Der afregnes særskilt for 112 udkald. NSBV fremsender regning efter hvert udkald på 7.013 kr. pr. 
udrykning. NSBV afholder udgifter til de årlige øvelser af eget mandskab, samt udgifter til drift og 
vedligeholdelse af drejestige og eget materiel. 

Punkt 5, Bilag 1: Samarbejdsaftale HKB-NSBV 2018 04122017.pdf
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3.4.4 Aftales varighed (Drejestigeberedskab) 

Der er planlagt udskiftning af drejestige i NSBV, til en ny, der ikke er nedbygget/lav, og når denne 
sættes i drift på Station Hørsholm, vil NSBV ikke kunne møde med en nedbygget drejestige. Aftalen 
opsiges derfor automatisk, når NSBV ikke længere har en nedbygget/lav drejestige. 

NSBV forpligter sig til, at underrette HKB om datoen for udskiftning, så snart denne er kendt, dog 
senest 3 måneder før stigen tages ud af drift. 

HKB kan, hvis de ændre servicesniveau eller anskaffer eget materiel til løsning af opgaven, opsige 
aftalen med 3 måneders varsel. 

Anskaffelsen af ny drejestige i NSBV forventes gennemført 2018. 
 

3.5 Pionerberedskab 

Nordsjællands Brandvæsen varetager supplerende pionerberedskab i Helsingør Kommune som 
defineret ved kommunegrænserne. Pionerberedskabet omfattet af aftalen supplerer det 
pionerberedskab jf. bilag 3.  

3.6 Højderedning  

Nordsjællands Brandvæsen varetager højderedning i Helsingør Kommune som defineret ved 
kommunegrænserne. Højderedning består af specialuddannede højdereddere med specialudstyr til 
redning af personer i fx master, kraner og brønde. Højderedning afsendes på førstemelding jf. bilag 3. 

4 Serviceniveau  

4.1 Udrykning   

Udrykninger omfattet af nærværende aftale sker fra: 
Navn Adresse Beredskab Udryknings- 

sammensætning 

Station 
Espergærde 

Bybjergvej 4 3060 Espergærde Basisberedskab 1 holdleder 
3 brandmænd 

Station 
Helsingør 

Klostermosevej 106C 3000 
Helsingør 

Båd- og dykkerberedskab 1 dykker 
1 dykkerassistent 
1 bådfører 

Station 
Fredensborg 

Helsingørsvej 25 3480 
Fredensborg 

Pionerberedskab 2 brandmand/pioner 

Station 
Hørsholm 

Ådalsvej 52, 2970 Kokkedal Båd- og dykkerberedskab, 
Drejestigeberedskab 
Højderedning 

1 dykker 
1 dykkerassistent 
1 bådfører 
2 brandmænd / drejestige 

Tabel 1: Stationer med placering af beredskaber samt bemanding der afsendes til hændelse der er 
omfattet af aftalen. 
 
Udrykningssammensætningen varierer efter typen af hændelser. Den primære vagthavende 
udrykningskapacitet er vist i tabel 1 ovenfor.  
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4.2 Tilkaldevagten 

Udrykning skal afgå senest 5 minutter efter alarmering af mandskab via egne vagtcentraler. 
Udrykningstidspunktet måles fra 112-alarmens modtagelse på egen vagtcentral. 

4.3 Alarmering 

Tid for afgivelse af alarmen og tid for modtagelse af alarmen vil under normale driftsforhold være 
sammenfaldende. Parterne kan ikke gøres ansvarlige for eventuel tidsforskydning mellem afgivet og 
modtaget melding, hvor der afgives ufuldstændig eller forkert melding fra alarmcentralen. 

4.4 Forbehold 

Der tages generelt forbehold for trafikale forhold, vejrlig, udvikling i infrastrukturen og andre forhold, 
som parterne ikke har indflydelse på.  

5 Dokumentation og afrapportering 

5.1 Driftsmøder 

Parterne afholder driftsmøder efter nærmere aftale hinanden imellem. I forbindelse med 
driftsmøderne drøftes udrykningsaktiviteter, afrapporteringer, samt andre forhold for gensidigt at 
påse, at parterne overholder sine forpligtelser efter aftalen.  

5.2 Oplysningspligt 

Begge parter skal til enhver tid give hinanden alle relevante oplysninger om forholdene i forbindelse 
med nuværende aftale.  

5.3 Ansvar 

Parterne kan ikke gøres ansvarlig for forhold uden for egen virksomhed, der eventuelt måtte 
afstedkomme forsinkelser eller forstyrrelser i 112-alarmcentralens afgivelser af alarmer. 

5.4 Afgangs- og ankomsttider 

Parterne skal overholde afgangs- og ankomsttider defineret i denne aftale og de risikobaserede 
dimensioneringer, som måles fra 112-alarmens modtagelse på egen vagtcentral. Afvigelser fra disse 
tider dokumenteres på førstkommende driftsmøde. 

5.5 Indberetning 

Statusmeldinger fortages via statuspanelet på køretøjet. Umiddelbart efter indsats skal der 
udarbejdes og fremsendes mandskabsrapport til indberetning i ODIN. Oplysningerne sendes via mail 
indsatsleder@nsbv.dk  

6 Mandskab 

6.1 Ansættelse og uddannelse 

Parterne ansætter, uddanner samt forsikrer eget mandskab. 

Punkt 5, Bilag 1: Samarbejdsaftale HKB-NSBV 2018 04122017.pdf
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Parterne skal drage omsorg for, at mandskabet som minimum opfylder uddannelseskrav, der er 
fastsat i bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet nr. 41 af 21. januar 1998 med 
efterfølgende ændringer. 

6.2 Supplerende uddannelse 

Der uddannes mandskab således, at det materiel, der indgår i aftalen, kan fremføres og betjenes og 
således at opgavevaretagelsen i øvrigt opretholdes jf. serviceniveau, pkt. 3.1. 

6.3 Øvelser 

Parterne har ansvaret for vedligeholdelsesuddannelse af eget mandskab.  
 
Koordinering af program for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse (indsats) aftales på 
samarbejdsmøder. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens retningslinjer om obligatorisk 
vedligeholdelsesuddannelse (indsats).  
 
Koordinering af program for vedligeholdelsesuddannelse af redningsdykkere aftales på driftsmøder. 
Der henvises i øvrigt til Søfartsstyrelsens regelsæt herom samt den til enhver tid gældende 
branchevejledning.  
 
Parterne kan efter aftale på driftsmøderne deltage i større tværgående samarbejdsøvelser.  
 
Evaluering af øvelser samt programmer herfor sker på driftsmøder.  

6.4 Personlig udrustning 

Parterne leverer personlig udrustning til eget mandskab, så som indsatsbeklædning, hjelm, støvler 
mv. Den personlige udrustning skal som minimum overholde gældende standard DS/EN 469 samt 
overholde den til en hver tid gældende branchevejlednings anbefalinger. Løbende udskiftning sker 
efter leverandørens anvisninger.  

7 Materiel 

7.1 Anskaffelser 

Parterne anskaffer køretøjer og materiel. Parterne vedligeholder samt forsikrer eget 
brandslukningsmateriel mv. og afholder de udgifter, der er forbundet med driften heraf. 
Brandslukningsmateriellet skal til enhver tid holdes i driftssikker og udrykningsklar stand. 

7.2 Specifikationer 

Specifikationer mv. af materiellet fremgår af de risikobaserede dimensioneringer.  

7.3 Udskiftning 

Hvis det inden for aftalens løbetid bliver nødvendigt at foretage udskiftning/anskaffelse af materiel, 
kan der optages forhandling mellem parterne vedrørende det fremtidige vederlag. Forhandlingen 
baseres på det nye materiels anskaffelsespris og aktuelle drifts- og vedligeholdelsesudgifter.  
Med mindre andet udtrykkeligt er anført, er udgifter til det kørende materiel, leje samt fuld drift og 
vedligeholdelse, herunder reparationer, årlige syn, forsikringer mv. indeholdt i det årlige vederlag, jf. 
pkt. 9. 
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8 Øvrige beredskabsforhold 

8.1 Mellemkommunal bistand 

I det omfang, at der er aftaler om vederlagsfri mellemkommunal bistand, vil der ikke blive opkrævet 
betaling for hjælp til/fra de pågældende kommuner. Hvor der ikke eksisterer en aftale, betaler 
parterne særskilt for assistance rekvireret ved nabokommuner. Tilsvarende, hvor andet ikke er aftalt 
og hvor parterne rekvireres til assistance i nabokommune, kan parterne særskilt fakturere 
rekvirerende kommune. 

8.2 Udkommanderet mandskab og materiel 

Det er den vagthavende indsatsleder, der beslutter om der skal udkommanderes mandskab og 
materiel i henhold til beredskabslovens § 20 og § 40.  

Udgifter til personer og materiel, som efter beredskabslovens § 20 og 40 udkommanderes til 
brand/redningsstedet deles mellem parterne efter følgende retningslinjer: 

 Fra alarmeringstidspunkt og indtil 4 timer efter alarmering: Er indeholdt i nærværende aftale.
 Ud over 4 timer efter alarmeringen: Skadestedskommunens beredskab betaler alle udgifter.

Parterne er ansvarlige for afholdelse af udgifter til dækning af evt. skader på personer og materiel. 
Sådanne udgifter fordeles ligeledes efter 4-timers princippet, jfr. ovenfor. 

8.3 Forplejning i forbindelse med indsats 

Skadestedskommunens beredskab forestår den nødvendige forplejning af indsatte styrker i 
forbindelse med indsatser.  

8.4 Oprydning og klargøring 

Oprydning er ikke en del af nærværende aftale, medmindre det er nødvendigt for 
efterslukningsarbejdet eller er nødvendigt for at sikre, at skadestedet ikke udgør en risiko.  
Efter sluknings- og redningsarbejdet skal materiellet klargøres, og beredskabet genetableres hurtigst 
muligt.  

8.5 Vandforsyning 

NSBV sørger for den fornødne vandforsyning, jf. beredskabslovens § 15. i Fredensborg Kommune 
(slukningsområde Humlebæk) og udgifterne herfor afholdes af NSBV.. 

NSBV sørger for udarbejdelse og ajourføring af kort over brandhaner og vandforsyningssteder i 
udrykningsområdet og stiller dette kortmateriale til gensidig rådighed. Kortmateriale skal være 
tilgængeligt i digital GIS format.  

8.6 Miljøuheld/forurening 

Indsats til akutte uheld med farlige stoffer og forureninger herunder indkøb og vedligeholdelse af 
udstyr til assistance og forbrugsmidler i forbindelse med miljø- og forureningsopgaver, er indeholdt i 
denne aftale.  

Skadestedets kommune har pligt til på begge parters vegne at koordinere og fremsætte evt. 
erstatningskrav i forbindelse hermed.  
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8.7 Mødeplaner, udryknings- og alarmeringsplaner 

Parterne udarbejder nødvendige møde-/udryknings- og alarmeringsplaner.  Opdatering af 
indsatsplaner ved brandsikringsanlæg, stigerør og brandveje foretages for eget område. 
Parterne skal efter aftale deltage med relevante køretøjer og mandskab til afprøvning af 
adgangsforhold, særlige indsatsforhold etc. Deltagelse i disse arrangementer afregnes særskilt. 

9 Vederlag og betaling 

9.1 Vederlag 

Vederlaget er aftalt særskilt for hvert af de 4 opgaveområder og dækker alle omkostninger i henhold 
til nærværende aftale.  

Opgave Opkrævende part Vederlag 

Basisberedskab 
Espergærde/Humlebæk 

Helsingør Kommunes Beredskab 280.530 kr./årligt 

Drejestigeberedskab Kronborg Slot Nordsjællands Brandvæsen 7.013kr. pr udkald* 

Båd- og dykkerberedskab 0 kr.** 

Pionerberedskab inkl. højderedning Nordsjællands Brandvæsen  70.065 kr./årligt 

Alle priser er opgjort i 2016 pris- og lønniveau. 

(*) Der afregnes pr 7.013 kr. udkald jf. punkt 3.4.3 
(**) I forhold til dykkerberedskab afholder parterne egne omkostninger forbundet med samarbejdet. 

9.2 Pristalsregulering 

Vederlagene pristalsreguleres helårligt pr. 1. januar i henhold til den til enhver tid sidst udmeldte 
kommunale budgetvejledning fra KL.  

Vederlagene reguleres således første gang pr. 1. januar 2018. 

9.3 Betaling 

Vederlaget betales årligt forud pr. 1. januar. 

Vederlagene er anført ekskl. moms. Der tillægges moms i henhold til de til enhver tid gældende 
regler. 

10 Fortolkning, ophævelse og ansvar 

10.1 Fortolkninger 

Der kan mellem parterne optages drøftelser om fortolkning og om eventuel misligholdelse af aftalen. 
Ved fortolkningstvist mellem nærværende aftaletekst og aftalens bilag har aftaleteksten forrang i 
forhold til bilagene.  
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Kan parterne ikke blive enige, udpeges en repræsentant af hver af parternes beredskabskommission 
med henblik på videre drøftelse.  

10.2 Ophævelse 

Dansk rets almindelige regler, herunder om ophævelse ved væsentlig misligholdelse, finder i øvrigt 
anvendelse. 

11 Ansvar mv. 

11.1 Forbehold 

Der tages generelt forbehold for force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold 
foranlediget af terrorvirksomhed. 

11.2 Erstatning 

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet parterne dog 
ikke er ansvarlige for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.   

12 Ikrafttræden og opsigelse 

12.1 Ikrafttrædelse 

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2018. 

12.2 Genforhandling 

Parterne foretager revision af aftalen efter 1 års ikrafttrædelse, dvs. 1. januar 2019. 

Relevante punkter i aftalen kan tages op til genforhandling, hvis: 
- hvis parterne er enige om genforhandling af hele eller dele af aftalen,
- der forekommer ændringer i de risikobaserede dimensioneringsplaner eller,
- der sker væsentlige ændringer i kommunernes infrastruktur eller udrykningsmønster med

betydning for aftalen.

12.3 Opsigelse 

Nærværende aftale eller delopgaver heri kan af hver af parterne opsiges med et års varsel. 

12.4 Ændret eller ny lovgivning 

Såfremt der gennemføres ny lovgivning, der umuliggør videreførelse af hele eller dele af kontrakten, 
kan kontrakten tages op til drøftelse/genforhandling, om evt. videreførelse af kontrakten under nye 
rammer eller evt. udtræden af kontrakten. 
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12.5 Underskrifter  

  
For Nordsjællands Brandvæsen:  
Dato:        
  
  
  ___________________________________ ___________________________________     
Formanden for beredskabskommissionen  Beredskabsdirektør 
Thomas Lykke Pedersen   Lars Rosenwanger 
  
  
  
For Helsingør Kommunes Beredskab        
Dato:        
  
  
  ___________________________________ ___________________________________ 
Formanden for beredskabskommissionen  Beredskabschef                                                                  
Benedikte Kiær   Søren Lundhild
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Beslutning for punkt 6: Fælles hjælpemiddeldepot Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og
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Sagsfremstilling

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har sammen med Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet en 
samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot med virkning fra 1. januar 2018.

Samarbejdsaftalen med bilag regulerer både samarbejdet internt mellem de tre kommuner samt mellem de tre 
kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet de driftsmæssige opgaver på hjælpemiddeldepotet, organiseringen af 
samarbejdet, ansvarsfordelingen og de økonomiske rammer.

Det fælles hjælpemiddeldepot er placeret på Rundforbivej 176 i Nærum i lokaler i sammenhæng med Station 
Nærum.

Nordsjællands Brandvæsen driver det fælles hjælpemiddeldepot og udfører nedenstående driftsopgaver: 

• Udbringning og afhentning af hjælpemidler

• Planlægning af kørsler

• Reparation, tilpasning og eftersyn af hjælpemidler

• Lagerstyring

• Bestilling af udvalgte hjælpemidler jf. ydelsesbeskrivelserne

• Rengøring af hjælpemidler

Nordsjællands Brandvæsen har den daglige ledelse og er ansvarlig for økonomien til driften af det fælles 
hjælpemiddeldepot. De tre kommuner stiller et samlet driftsbudget til rådighed, som skal dække udgifter til driften af 
det fælles hjælpemiddeldepot, herunder biler, personale, lokaleomkostninger, el, vand, varme, værktøj mm.

For Nordsjællands Brandvæsen gælder, at de generelle regler for bevillingsstyring og budgetopfølgning altid skal 
overholdes. Det betyder, at Nordsjællands Brandvæsen skal overholde det samlede driftsbudget, og at mer- eller 
mindreforbrug mellem regnskabsårene overføres.

Driftsbudgettet sammenholdes årligt med udviklingen i aktivitetsdata, herunder om antal kørsler, registrerede 
hjælpemidler på arter m.v. og der er et fælles ansvar for håndtering og imødegåelse af afvigelser.

Da Lyngby-Taarbæk kommune er udenfor Nordsjællands Brandvæsens ejerkreds skal samarbejdsaftalen jf. 
samordningsaftalens §3 stk. 3 optages som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. Dette 
forudsætter godkendelse i alle ejerkommunerne inden aftalen sendes til Ankestyrelsen.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at samarbejdsaftalen om etablering og drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen indstilles til godkendelse som allonge til samordningsaftalen
for Nordsjællands Brandvæsen i Allerød og Fredensborg kommuner.

Punkt 6: Fælles hjælpemiddeldepot Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
kommuner
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• Samarbejdsaftale Hjælpemiddeldepot.pdf

Bilag til Punkt 6: Fælles hjælpemiddeldepot Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal kommuner
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Endeligt udkast 2. oktober 2017 

Samarbejdsaftale 

om etablering og drift af fælles hjælpemiddeldepot 

mellem 

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner 

og 

Nordsjællands Brandvæsen  
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§ 1. Aftalens deltagere

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner indgår aftale om et fælles 
hjælpemiddeldepot, der drives af Nordsjællands Brandvæsen. Samarbejdsaftalen med bilag 
regulerer således både samarbejdet internt mellem de tre kommuner og mellem de tre 
kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.  

§ 2. Formål

Formålet med at etablere et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot er at fremtidssikre 
kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, så borgernes mulighed for at klare 
sig selv og udnytte egne ressourcer understøttes. Der er en forventning om, at kommunerne 
tilsammen vil være bedre rustet til at sikre fleksibilitet i leveringen af planlagte, såvel som 
akut opståede behov for hjælpemidler. Endvidere ønsker kommunerne med 
samarbejdsaftalen at højne fagligheden og specialistkompetencerne blandt medarbejderne 
på depotet.  

§ 3. Fysisk placering og etableringsudgifter

Hjælpemiddeldepotet er placeret i lokaler beliggende Rundforbivej 176, 2850 Nærum. 
Lokalerne er ejede af Rudersdal Kommune og udlejet til Nordsjællands Brandvæsen, der 
stiller lokalerne til rådighed for etablering og drift af det fælles hjælpemiddeldepot. 
Omkostninger til lokalerne afholdes over driftsbudgettet, jf. § 8. 

Udover det fælles hjælpemiddeldepot har hver kommune et mindre akutdepot, som 
serviceres af Nordsjællands Brandvæsen. 

Stk. 2 I forbindelse med etableringen af det fælles hjælpemiddeldepot foretages 
indretning/aptering af lokalerne, som beskrevet i byggeandragende af 26. maj 2017, jf. bilag 
1. De foreløbige omkostninger hertil er opgjort som følger i henhold til den i § 10 aftalte
fordelingsnøgle. Alle beløb er uden moms.

Anlægstype Samlet udgift Hørsholm (20,4%) Lyngby- Taarbæk (38,2%) Rudersdal (41,4%) 
Bygningsændringer 2.800.000 571.200 1.069.600 1.159.200 
Indkøb 
(vaskemaskine m.v.) 

1.750.000 357.000 668.500 724.500 

Samlet 4.550.000 928.200 1.738.100 1.883.700 

Rudersdal Kommune forestår indretning/aptering af lokalerne, indhenter fornødne 
myndighedstilladelser/-godkendelser og indgår fornødne aftaler i relation hertil, herunder 
rådgiver- og entrepriseaftaler. Når indretning/aptering er gennemført, udarbejder Rudersdal 
Kommune en endelig opgørelse over de samlede etableringsomkostninger til styregruppens 
godkendelse, jf. bilag 2.  

I det omfang de endelige etableringsomkostninger overstiger de estimerede 
etableringsudgifter, er parterne enige om, at differencen søges finansieret over driften. I det 
omfang dette ikke er muligt, forelægges sagen for styregruppen med henblik på politisk 
forelæggelse, jf. § 7, stk. 2. 
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Parterne er opmærksomme på, at Rudersdal Kommune udover at være samarbejdspartner 
tillige er ejer af de lokaler, hvor det fælles hjælpemiddeldepot etableres. Parterne er enige 
om, at lokalerne, inklusive den ovenfor beskrevne indretning/aptering, forbliver i Rudersdal 
Kommunes ejerskab.  

Parterne er på den baggrund enige om, at Rudersdal Kommune ved opløsning af 
samarbejdet, jf. § 12, skal godtgøre Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner 
afskrivningsværdien på opløsningstidspunktet af deres respektive andel af 
etableringsomkostningerne. Andelene følger fordelingsnøglen i § 10. 

Afskrivningsperioden aftales til 10 år regnet fra ibrugtagning af det fælles hjælpemiddeldepot, 
hvorefter værdien er nedskrevet til 0 kr. 

§ 4. Hjælpemiddeldepotets opgaver og serviceniveau

Nordsjællands Brandvæsen driver det fælles hjælpemiddeldepot og udfører nedenstående 
driftsopgaver: 

 Udbringning og afhentning af hjælpemidler
 Planlægning af kørsler
 Reparation, tilpasning og eftersyn af hjælpemidler
 Lagerstyring
 Bestilling af udvalgte hjælpemidler jf. ydelsesbeskrivelserne bilag 3
 Rengøring af hjælpemidler

Stk. 2. Kommunerne har for egen regning mulighed for at købe særskilte ydelser med 
tilknytning til hjælpemidler, f.eks. håndtering af elektroniske nøgler og opsætning af nødkald. 

Stk. 3. Levering af hjælpemidler skal kunne finde sted alle hverdage ml. kl. 9 - 15. Ved behov 
herudover, der ikke kan dækkes af kommunernes akutdepoter, kan der ved kontakt til 
Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral iværksættes levering af større hjælpemidler, 
såfremt det af den enkelte kommune vurderes nødvendigt for at undgå en akut indlæggelse 
e.a.

Stk. 4. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har hver især 
myndighedsopgaven i forhold til bevilling af hjælpemidler til kommunernes respektive 
borgere. De tre kommuner forpligter sig ved indgåelse af nærværende samarbejdsaftale til at 
udøve deres respektive myndighedsudøvelse på baggrund af fælles kvalitetsstandarder, og 
et ensartet serviceniveau for hjælpemidler, jf. bilag 4. 

§ 5. IT og hjælpemiddelsystem

Der etableres en fælles it-infrastruktur mellem hjælpemiddeldepotet og de tre samarbejdende 
kommuner.  

Inden ibrugtagning af det fælles hjælpemiddeldepot har alle 3 kommuner konverteret egne 
data via en direkte tildeling i SKI systemet til KMDs hjælpemiddelsystem. 
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Omkostningerne til konvertering af data afholdes af den enkelte kommune. Eventuelle fælles 
etableringsudgifter vedrørende det nye hjælpemiddelsystem afholdes over driften.  
 
Stk. 2. Kommunerne stiller det fælles hjælpemiddelsystem til rådighed for det fælles 
hjælpemiddeldepot. Det fælles hjælpemiddeldepot står selv for indkøb af computere, printere 
mm. Omkostninger til drift af det fælles hjælpemiddelsystem er indeholdt i driftsbudgettet, jf. 
bilag 5. 
 
Stk. 3. Der skal udarbejdes databehandleraftaler mellem de enkelte kommuner, således at 
terapeuterne har mulighed for at tilgå borgerjournaler fra de øvrige kommuner i forbindelse 
med udlån af hjælpemidler. Desuden skal der udarbejdes databehandleraftaler mellem de 
enkelte kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.   
 
§ 6. Øvrigt indskud og materiel 

Parterne er enige om, at hver kommune indskyder det driftsmateriel, som den pågældende 
kommune er i besiddelse af på ibrugtagningstidspunktet, til det fælles hjælpemiddeldepot, 
herunder den enkelte kommunes beholdning af hjælpemidler, biler og lokale-/kontorinventar.  
 
Stk. 2. Hver kommune udarbejder en opgørelse over det materiel, den pågældende 
kommune indskyder i det fælles hjælpemiddeldepot, og opgørelserne vedlægges som bilag 6 
til samarbejdsaftalen. Desuden vil de indskudte hjælpemidler i hjælpemiddelsystemet blive 
mærket med den enkelte kommunes kode, således at det er muligt at identificere hver 
kommunes indskud af hjælpemidler. 
 
Stk. 3. Det indskudte materiel værdiansættes på ibrugtagningstidspunktet i en 
åbningsbalance og afskrives efter almindelige gældende afskrivningsprincipper. 
Åbningsbalancen vedlægges som bilag 7. Ved opløsning af samarbejdet er kommunerne 
berettiget til at udtage hjælpemidler og øvrigt materiel som angivet i § 12, stk. 3.  
 
§ 7. Ledelse og organisering  

Den overordnede politiske ledelse forbliver i de tre kommuner og udøves gennem 
udvalgenes og kommunalbestyrelsernes stillingstagen til samarbejdsaftalen, de fælles 
kvalitetsstandarder, prioriteringer og ressourceforbrug. En eventuel ændring af 
serviceniveauet på hjælpemiddelområdet vil kræve politisk godkendelse i alle tre 
kommunalbestyrelser. 
 
Stk. 2. Der nedsættes en overordnet styregruppe bestående af centerchefer/områdechefer i 
de tre kommuner, samt service - og logistikchefen i Nordsjællands Brandvæsen. 
Styregruppen er ansvarlig for, at sager, som kræver politisk stillingstagen bliver forelagt de 
respektive kommunalbestyrelser. Der etableres et samarbejdsorgan bestående af de tre 
kommuners myndighedschefer på hjælpemiddelområdet, som udover at være 
budgetansvarlige, drøfter særlige sager for at sikre en ensartet bevillingspraksis.   
 
Stk. 3. Nordsjællands Brandvæsens har den daglige ledelse og er ansvarlig for økonomien til 
driften af det fælles hjælpemiddeldepot. 
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Stk. 4. Myndighedschefen i beliggenhedskommunen (Rudersdal Kommune) fungerer som 
kommunernes kontaktperson for den daglige driftsmæssige dialog med lederen af depotet. 
Myndighedschefen har det daglige ansvar for de tre kommuners samlede 
hjælpemiddelbudget og orienterer myndighedscheferne i de to øvrige kommuner ved større 
afvigelser eller større indkøb. Styregruppen fastlægger niveau for, hvornår der skal ske 
orientering.  
 
Stk. 5. Der etableres en tværgående fag – og teknikergruppe bestående af tre faglige 
terapeuter og lederen af depotet, som har ansvar for valg af produkter, opdatering af 
kvalitetsstandarder, og for at løse de daglige udfordringer i driften. 
 
Stk. 6 Nordsjællands Brandvæsen udarbejder administrative retningslinjer for samarbejdet, 
herunder for godkendelse af budget, regnskabsaflæggelse m.v. Disse retningslinjer 
godkendes af styregruppen. 
 
§ 8. Driftsøkonomi 

Nordsjællands Brandvæsen får af de tre kommuner stillet et samlet driftsbudget til rådighed, 
som skal dække udgifter til driften af det fælles hjælpemiddeldepot, herunder biler, 
personale, lokaleomkostninger, el, vand, varme, værktøj mm. jf. bilag 5. Ved afvigelser over 
10 procent fra det budgetterede, udarbejdes der oplæg til forelæggelse for styregruppen, 
som herefter har ansvaret for at rejse sagen i de respektive kommuner. Oplægget skal 
indeholde en handleplan for, hvilke foranstaltninger eller modgående initiativer, der kan/skal 
iværksættes for at reducere det overførte merforbrug. Planen skal godkendes i de enkelte 
kommuner.  
 
Stk. 2. Da der er tale om ”non profit” opgaveløsning over årene, skal der udarbejdes et 
særskilt regnskab hvert år for drift af hjælpemiddeldepotet. Over/underskud overføres jf. § 9. 
 
Stk. 3. Efter første hele regnskabsår skal driftsbudgettet tages op til revision. Herefter skal 
driftsbudgettet årligt sammenholdes med udviklingen i aktivitetsdata, herunder om antal 
kørsler, registrerede hjælpemidler på arter m.v.  
 
Stk. 4. Nordsjællands Brandvæsen forpligter sig i aftaleperioden til at samarbejde om 
optimering af drift af hjælpemiddeldepot til gavn for alle parter. Nordsjællands Brandvæsen 
skal i aftaleperioden indgå i et fleksibelt og smidigt samarbejde med kommunerne, og såvel 
kommunerne som Nordsjællands Brandvæsen er forpligtet til at informere hinanden om 
ethvert forhold, der skønnes at kunne vedrøre denne aftale.  
 
Stk. 5. Lokaleomkostningerne er fastsat til kr. 835.089 kr. årligt (2017) svarende til den leje 
(ekskl. forbrugs-/driftsudgifter), som Nordsjællands Brandvæsen betaler for lokalerne i 
henhold til lejekontrakt indgået mellem Rudersdal Kommune som udlejer og Nordsjællands 
Brandvæsen som lejer. Lokaleomkostningerne reguleres i forbindelse med den årlig revision 
af driftsbudgettet efter den procentvise udvikling i nettoprisindekset svarende til den i 
lejekontrakten aftalte regulering af lejen. Lokaleomkostningerne kan ikke reguleres udover 
det i dette punkt angivne. 
A conto forbrugs-/driftsudgifter er anslået til 197.354 kr. årligt (2017). 
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§ 9. Overførsler 

For Nordsjællands Brandvæsen gælder, at de generelle regler for bevillingsstyring og 
budgetopfølgning altid skal overholdes. Det betyder, at Nordsjællands Brandvæsen skal 
overholde det samlede driftsbudget, og at mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsårene 
overføres.  
 
Stk. 2. Budget til hjælpemidler administreres af beliggenhedskommunen (Rudersdal 
Kommune), og de generelle regler for bevillingsstyring skal overholdes. Det betyder, at det 
samlede budget til hjælpemidler skal overholdes og at mer- eller mindreforbrug mellem 
regnskabsårene overføres.  
 

§ 10. Udgiftsfordeling mellem parterne 

Udgifterne til hjælpemidler og driften af det fælles hjælpemiddeldepot fordeles på baggrund 
af en politisk besluttet fordelingsnøgle, baseret på henholdsvis befolkningstal og antallet af 
+65 årige i de respektive kommuner. I 2017 er fordelingsnøglen følgende: 
 
Kommune Hørsholm Lyngby-Taarbæk Rudersdal 
Fordelingsnøgle 20,4 % 38,2 % 41,4 % 
  
Stk. 2. Udgiftsfordelingen revideres administrativt hvert år pr. 1. august på baggrund af 
aktivitetsdata og demografi. Udgiftsfordelingen revideres første gang i august 2019. 
 
§ 11. Ændringer af aftalen 

Stk. 1. Parterne er enige om, at der efter behov løbende kan optages forhandling om 
justering i aftalen. 
 
Stk. 2. Ændringer foretages skriftligt og kræver enighed mellem parterne. Ændringer 
gennemføres som en opdatering af samarbejdsaftalen, der underskrives af alle parter. 
 

§ 12. Ikrafttræden og opløsning 

Stk. 1.  Samarbejdsaftalen træder i kraft umiddelbart efter politisk godkendelse i 
kommunalbestyrelserne i Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune samt de 
deltagende kommunalbestyrelser for Nordsjællands Brandvæsen, jf. i øvrigt § 15.  
 
Det fælles hjælpemiddeldepot forventes at være klar til ibrugtagning den 1. januar 2018 eller 
senest 3 måneder efter aftalens ikrafttræden.  
 
Stk. 2. En part er berettiget til at udtræde af samarbejdet med 12 måneders skriftligt varsel til 
den 1. i en måned. Varsel om udtræden skal sendes til styregruppen. Såfremt en part 
udtræder, opløses samarbejdet med udløbet af det afgivne varsel, med mindre at de øvrige 
tilbageværende parter efter aftale fortsætter samarbejdet på tilpassede vilkår og opdatering 
af samarbejdsaftalen.  
 
Samarbejdet opløses tillige, såfremt lokalerne uanset årsag ikke længere er til rådighed for 
det fælles hjælpemiddeldepot. Bortfald af lokalerne skal varsles skriftligt over for 
styregruppen med 12 måneder til den 1. i måneden, med mindre at lokalebortfald skyldes 
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force majeure, der umuliggør fortsat drift af det fælles hjælpemiddeldepot fra lokaler (fx 
brand). 

Såfremt der foreligger en klagenævns- eller domstolsafgørelse, eller såfremt der 
gennemføres lovmæssige indgreb, der får væsentlig betydning for samarbejdsaftalen, er en 
part – uanset ovenstående bestemmelser – berettiget til at udtræde af samarbejdet med 3 
måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. 

Samarbejdet om det fælles hjælpemiddeldepot kan i øvrigt opløses, når alle deltagende 
kommuner er enige herom. Opløsning af samarbejdet skal ske med 12 måneders skriftligt 
varsel til den 1. i en måned, medmindre parterne bliver enige om et kortere varsel.   

Stk. 3. I tilfælde af opløsning foretages en samlet opgørelse over fælles aktiver og passiver 
med henblik på at foretage en fordeling af de fælles værdier (nettoformuen) mellem 
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Opgørelsen sker på grundlag af 
seneste regnskab. 

Såfremt opgørelsen over de fælles aktiver og passiver udviser en positiv nettoformue, 
modtager hver kommune en andel af overdækningen svarende til den pågældende 
kommunes gennemsnitligt opgjorte fordelingsnøgle, jf. § 10, baseret på de seneste 3 
regnskabsår forud for opløsningen.  

Såfremt opgørelsen over de fælles aktiver og passiver udviser en negativ nettoformue, er 
hver kommune forpligtet til at indbetale en andel af underdækningen svarende til den 
pågældende kommunes gennemsnitligt opgjorte fordelingsnøgle, jf. § 10, baseret på de 
seneste 3 regnskabsår forud for opløsningen.  

Udbetaling af andel af overdækning henholdsvis indbetaling af andel af underdækning skal 
ske senest 3 måneder efter opløsningen. 

Hver kommune udtager i videst muligt omfang de aktiver/materiel, som kommunen 
oprindeligt har indskudt, jf. § 6, herunder er hver kommune berettiget til at udtage oprindeligt 
indskudte hjælpemidler, i det omfang disse stadig er i behold. 

Hver kommune udtager en andel af fælles indkøbte hjælpemidler og øvrigt materiel svarende 
til den respektive kommunes gennemsnitligt opgjorte fordelingsnøgle, jf. § 10, baseret på de 
seneste 3 regnskabsår forud for opløsningen. 

Aktiver/materiel som ikke ønskes udtaget af kommunerne realiseres som led i opløsningen af 
samarbejdet. 

Såfremt hjælpemidlerne er udlånt til borgere i en af de øvrige kommuner returneres 
hjælpemidlerne først til kommunen, når borgernes behov for hjælpemidlerne ophører. Det 
samme gør sig gældende for hjælpemidler, som tilhører kommuner, som fortsætter 
samarbejdet, jf. herved stk. 2, hvis hjælpemidler er udlånt til borgere i den udtrædende 
kommune. 
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Hver kommune udtager egne data fra det fælles hjælpemiddelsystem, jf. § 5, og hver 
kommune afholder alle udgifter forbundet hermed.  
 
Rudersdal Kommune godtgør Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommune deres respektive 
andele af etableringsomkostningerne, jf. § 3.  
 
Stk. 4. Såfremt de tilbageværende parter ved en kommunes udtræden aftaler at fortsætte 
samarbejdet, jf. herved stk. 2, foretages opgørelse og fordeling af de fælles værdier mellem 
de tre kommuner efter samme principper, som gælder ved opløsning, således at den 
udtrædende kommune indbetaler henholdsvis får udbetalt sin andel af den opgjorte under- 
eller overdækning. 
 
En kommune udtræder i øvrigt på de ovenfor angivne vilkår, herunder er den udtrædende 
kommune berettiget til at udtage hjælpemidler og andel af fælles materiel efter de ovenfor 
angivne principper, dog således at den udtrædende kommune kan vælge at udtage sin andel 
af afskrivningsværdien af fælles indkøbt materiel/aktiver opgjort efter den udtrædende 
kommunes gennemsnitligt opgjorte fordelingsnøgle, jf. § 10, baseret på de seneste 3 
regnskabsår forud for udtrædelsen. 
 
Såfremt samarbejdet fortsætter uden deltagelse af Hørsholm og/eller Lyngby-Taarbæk 
Kommuner, godtgør Rudersdal Kommune den udtrædende kommune dennes andel af 
etableringsomkostninger, jf. § 3. 
 
Den udtrædende kommune hæfter ikke for driftsudgifter eller andre forpligtelser vedrørende 
det fælles hjælpemiddeldepot fra og med udtrædelsestidspunktet hverken i forhold til de 
tilbageværende kommuner eller i forhold til Nordsjællands Brandvæsen. 
 

§ 13. Ansvar ved misligholdelse 

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, og de andre parter derved påføres tab, 
er den misligholdende part erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler om 
erstatning i kontraktforhold.  
 
§ 14. Tvister 

Parterne er enige om at søge enhver uenighed og fortolkning i forbindelse med samarbejdet 
løst gennem forhandling og samarbejde. 
 
Stk. 2. Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem en eller 
flere af parterne, skal forelægges den kommunale tilsynsmyndighed (Ankestyrelsen) i det 
omfang tilsynsmyndigheden har kompetence efter den kommunale styrelseslov til at afgøre 
tvisten. 
 
§ 15. Godkendelse af aftale  

Det følger af Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen, § 3, stk. 3, at Nordsjællands 
Brandvæsen har mulighed for at bistå andre kommuner med serviceopgaver som drift af 
hjælpemiddeldepot. 
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Stk. 2. Samarbejdsaftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser samt 
Ankestyrelsen. Ændringer i samarbejdsaftalen skal ligeledes godkendes af de deltagende 
kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen. 

§ 16. Bilag

Bilag 1 Byggeandragende af 26. maj 2017
Bilag 2 Opgørelse over endelige etableringsomkostninger (udarbejdes senere) 
Bilag 3 Ydelsesbeskrivelse for det fælles hjælpemiddeldepot 
Bilag 4 Fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler 
Bilag 5 Estimerede udgifter til et fremtidigt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot 
Bilag 6 Opgørelse over hver kommunes indskud af materiel/aktiver pr. 

ibrugtagningstidspunktet (udarbejdes senere) 
Bilag 7 Åbningsbalance (udarbejdes senere) 

§ 17 Underskrifter

Hørsholm Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 
Dato Dato 

Borgmester     / Direktør Borgmester      / Direktør 

Rudersdal Kommune Nordsjællands Brandvæsen 
Dato Dato 

Borgmester      / Direktør Formand  / Direktør 
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Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning at beredskabskommissionen støtter op om, at der i
løbet af 2018 forventes forhandlet en aftale om fremtidig drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg
Kommune, Helsingør Kommune og NSBV på plads, og i fald en sådan aftale ikke kan nås, vil Helsingør Kommune
kunne udtræde af den nuværende aftale om fælles hjælpemiddelcentral pr. 31. december 2018, svarende til det
opsigelsesvarsel, der er gældende såfremt den nuværende aftale opsiges senest 31. december 2017.

Beslutning for punkt 7: Orientering om fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg
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Sagsfremstilling

Hjælpemiddelcentralen blev etableret i 2012 som et §60 selskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner og 
Hjælpemiddelcentralen (HMC) som selvstændig driftsenhed under Nordsjællands Brandvæsen (NSBV). Formålet 
med selskabet var at opnå synergier, optimal styring, fleksibilitet og leveringssikkerhed på hjælpemiddelområdet.

Det var vurderingen, at der ville kunne opnås en årlig besparelse på ca. 1.5 mio. kr. for de to kommuner til sammen, 
bl.a. igennem mindre indkøb af nye hjælpemidler, større grad af genanvendelse af hjælpemidlerne samt færre 
udgifter til reparationer.

Siden 2012 har der været et årligt merforbrug på ca. 2 mio. kr. på indkøb af hjælpemidler. I 2016 var merforbruget 
3.5 mio. kr.

Samarbejdet om drift af hjælpemiddelcentral (HJMC) hviler jf. ovenfor på en aftale udarbejdet med det gamle 
Nordsjællands Brandvæsen. Aftalen er således ikke tilpasset den aktuelle situation med ændret ejerforhold for 
Nordsjællands Brandvæsen (4 kommuner), én kommune som er uden for ejerkredsen (Helsingør) og dermed et 
ændret fokus på den grundlæggende økonomiske model for samarbejdet.

Behov for tilpasning af samarbejdsaftalen har haft revisionens fokus i forbindelse med revidering af regnskabet. 
NSBV har gentagne gange rejst og drøftet problematikken. Trægheden i at få udfærdiget det manglende 
aftalegrundlag har bevirket, at NSBV ikke har iværksat udviklingsprojekter på HJMC, da der har været usikkerhed 
om den fremtidige drift.

Samtidig har kommunerne gennem længere tid haft en oplevelse af at driften i HJMC ikke kørte optimalt.

KLK analyse

På den baggrund har parterne bag Hjælpemiddelcentralen, Helsingør og Fredensborg Kommuner samt NSBV 
ønsket en analyse af Hjælpemiddelscentralens drift, herunder oplæg til ny økonomimodel og overholdelse af 
servicemål.

Analysen er udarbejdet af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) i perioden maj-oktober 2017.

Analysen tager afsæt i et borgerperspektiv, hvor hjælpemidler bl.a. skal ses i tæt sammenhæng med borgernes 
rehabiliteringsforløb og deres muligheder for at klare sig selv bedst mulig i hverdagen.

I analysen fremgår det, at borgernes oplevelse er, at HJMC generelt leverer en tilfredsstillende service, når det 
gælder levering, reparation og borgerkontakt.

Således fremgår det af analysen, at de primære udfordringer ved HJMC ikke er i relation til borgeren, men snarere i 
særdeleshed styringen samt sammenhængene i værdistrømmene internt i og omkring HJMC.

KLK´s analyse afdækker samlet 48 forskellige anbefalinger til styrkelsen af den samlede drift på 
hjælpemiddelområdet. Anbefalingerne spænder fra lavpraktiske justeringer i den daglige drift for den samlede kæde 
(visitation, HJMC, borger), over justering af snitflader mellem visitation og HJMC til ændring af den grundlæggende 
økonomimodel.

I forhold til den del der vedrører driften af HJMC peger analysen på, at de største udfordringer hovedsagligt ligger 
inden for tre overordnede områder:

1. Virksomhedsstyring

2. Interne arbejdsgange

3. Arbejdskultur

På baggrund af KLK’s analyse af 13.11.2017 med tilhørende anbefalinger er kommunerne og NSBV i dialog om 
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løsning af den forestående opgave, med at få driftsoptimeret arbejdet på og omkring Hjælpemiddelcentralen i 
Fredensborg.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Punkt 7: Orientering om fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg

17



Efter nedlæggelse af politiets beredskabsordenskorps har 11 tegnet frivilligkontrakt med NSBV.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning for punkt 8: Orientering ved medarbejderrepræsentant/frivillig
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Sagsfremstilling

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

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
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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., herunder blandt andet

• Status vedr. samarbejde med 112 alarmcentral

• Ændringer af byggeloven, certificering og brandsyn

• Status vedr. risikobaseret dimensionering

• Status vedr. serviceopgaver

• Status vedr. tværgående IT projekt

• Nytårsparole

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Orientering ved beredskabsdirektøren
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• APV Hovedkonklusion 2017 Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Bilag til Punkt 9: Orientering ved beredskabsdirektøren
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APV – spørgeskemaundersøgelse 

Nordsjællands Brandvæsen har i efteråret 2017 gennemført sin første store 
undersøgelse af arbejdsmiljøet og den generelle trivsel i organisationen (APV). 

Undersøgelsen har haft til formål at gøre rede for den nuværende arbejdsmiljømæssige 
situation i Nordsjællands Brandvæsen og danner grundlag for en række konkrete 
handleplaner til udvikling og forbedring af virksomheden, som en fortsat sikker og god 
arbejdsplads.  

Undersøgelsen og det efterfølgende arbejde med handleplaner tager udgangspunkt i 
den fastlagte strategi i Nordsjællands Brandvæsens virksomhedsplan.  

Undersøgelsens form 

Nordsjællands Brandvæsen har valgt at gøre brug af en omfattende 
spørgeskemaundersøgelse. 
Med spørgeskemaundersøgelsen har Nordsjællands Brandvæsen kunnet tage 
temperaturen på medarbejdernes arbejdsliv og derved blive klogere på den generelle 
trivsel i organisationen. 

Undersøgelsen har været inddelt i tre sektioner – Operativt Beredskab, Service &
Logistik og Administration. Hver sektion har svaret på de samme spørgsmål, men med 
små afvigelser, så det har passet til det enkelte arbejdsområde. 

Der har været fokus på 9 emner: 

 Dine arbejdsopgaver
 Din arbejdsplads
 Dine kollegaer, ledelsen og samarbejde
 Læring og udvikling,
 Mening, motivation og anerkendelse
 Oplæring, instruktion og tilsyn
 Psykisk arbejdsmiljø
 Ergonomi og støj
 Risiko for ulykker samt fravær

Hvert emne har haft en række underspørgsmål, der forholder sig til det enkelte emne. 

Der er brugt et meget omfattende spørgeskema med 90 spørgsmål, som er udarbejdet i 
tæt samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne. Det har været en bevidst strategi for at 
brede spørgsmålene ud, så det har dækket et bredt område for arbejdsmiljø og opfanget 
alle relevante indsatsområder. 
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Det elektroniske spørgeskema blev sendt ud via e-boks og er blevet besvaret anonymt 
117 personer svarende til 58 % af de adspurgte medarbejdere.  

Arbejdsmiljøudvalget og LMU repræsentanterne vil efterfølgende have besvarelserne af 
spørgeskemaundersøgelsen med i deres overvejelser, når brandvæsnets kommende 
APV handleplaner skal udarbejdes. Ligeledes vil brandvæsnets arbejdsmiljøleder og 
arbejdsmiljøudvalg tager emnerne med, når kommende strategiske forebyggende 
arbejdsmiljøtiltag skal fastlægges. 

Undersøgelsens hovedkonklusion 

Overordnet set har undersøgelsen belyst mange gode og konkrete forhold, som 
Nordsjællands Brandvæsen vil arbejde aktivt med i de fremadrettede handleplaner og i 
den daglige drift. 

Undersøgelsen tegner et billede af en organisation i en god udvikling, men med et behov 
for et yderligere fokus på arbejdsmiljøet. Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at 
Nordsjællands Brandvæsen er en ny organisation, som stadig arbejder på at konsolidere 
sig efter fusionen af tre tidligere beredskaber.  

Men det er en proces, og på en del områder er der gode fremskridt og et stærkt 
fundament, som blot vil blive styrket i fremtiden. Samtidig er der gjort plads til 
forbedring på nogle områder. Med undersøgelsen har Nordsjællands Brandvæsen, 
gennem medarbejderens besvarelser, anskueliggjort dette, så der kan ske en nødvendig 
prioritering af indsatsområder i forhold til de tilgængelige ressourcer. 

Hvad går godt 

Nordsjællands Brandvæsen er en relativ ny organisation, og den første tid har været 
præget af en række forhold, som har besværliggjort en stabil konsolidering. Men 
spørgeskemaundersøgelsen viser, at organisationen på nogle områder allerede har skabt 
et stærkt fundament for et godt og konstruktivt arbejdsmiljø.    

I undersøgelsen er det særligt de tre nedenstående emner der fremhæves, som 
velfungerende elementer i organisationen. Hvert emne har stor betydning for den 
daglige trivsel, og Nordsjællands Brandvæsen ser med stor tilfredshed på det positive 
resultat. Nordsjællands Brandvæsen ønsker ikke at stoppe her, men vil fremadrettet 
arbejde med tiltag, som vil kunne styrke og udbygge dem.  

Arbejdsopgaver – hvordan skal vi løse vores arbejdsopgaver 

Den enkelte medarbejder føler sig godt inde i sit job og ansvarsområder. Der opleves en 
stor grad af tillid til, at opgaveløsningen bliver løst efter bedste evne. Det viser, at 
Nordsjællands Brandvæsen har en medarbejdergruppe med stor erfaring, som kan 
arbejde selvstændigt og fokuseret. Det er positivt og vigtigt for Nordsjællands 
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Brandvæsen at have medarbejdere, der hviler i deres arbejdsopgaver og derved bidrager 
til at skabe en robust organisation. 

De kollegiale – et stærkt sammenhold 

Nordsjællands Brandvæsen har et stærkt kollegialt sammenhold. Det er flot, set i lyset af 
de udfordringer, som sammenlægningen af beredskaberne i 2015-2016 medførte. 
Sammenholdet er særligt stærkt på de enkelte stationer og lokationer. Nordsjællands 
Brandvæsen vil gerne styrke denne udvikling og sikre, at der bliver et fælles og godt 
sammenhold på tværs af hele organisationen.    

Den generelle opfattelse – et godt sted at arbejde 

Der er tilfredshed med at arbejde i Nordsjællands Brandvæsen. Det er svaret fra langt 
størstedelen af medarbejderne. Der er stadig mange forbedringspunkter, men generelt 
er der god opbakning til den nye organisation. 

Hvad kan vi blive bedre til 

Nordsjællands Brandvæsen har tilkendegivet, at virksomheden er præget af 
forandringer, og at brandvæsenet er midt i en periode, som i særlig grad har været 
præget af helt grundlæggende ændringer af ejerforhold og struktur. Ændringer, som 
med deres gennemgribende betydning for alle i brandvæsenet, har medvirket til at 
skabe usikkerhed og trække store veksler på organisationens ressourcer. 

Disse forhold har naturligvis haft en afsmittende virkning på resultatet af den afviklede 
APV undersøgelse, der på en række områder, og på tværs af organisationen, med fordel 
kan iagttages og revurderes. Nordsjællands Brandvæsen ser på nedenstående 
fire emner, som indsatsområder, hvor brandvæsnet med fordel kan overveje at 
iværksætte nye og ændrede tiltag for at sikre det gode arbejdsmiljø samt fastholde det 
gode samarbejde på arbejdspladsen. 

Kommunikation – hvordan taler vi sammen, og hvordan sikrer vi god og entydig 
information og dialog   

Nordsjællands Brandvæsen ønsker en åben, ærlig og dialogbaseret tilgang til måden at 
arbejde sammen på. Med det formål at sikre en attraktive arbejdsplads, der tiltrækker 
og fastholder kvalificerede og motiverede medarbejdere, bør den gode kommunikation 
prioriteres.  

Det psykiske arbejdsmiljø - koordinering af arbejdsopgaver og tidsforbrug 

Brandvæsnets arbejdsmiljøpolitik er fastlagt og under implementering. I den forbindelse 
er der udarbejdet en ny Stresspolitik med tilhørende vejledning, som forventes vedtaget 
i HMU i december 2017. Med udgangspunkt i disse to overordnede politikker er 
retningen udstukket for at fortsætte tilpasningen af arbejdspladser, arbejdsopgaver 
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m.m. samt sikre, at opgaver løses til tiden, og overarbejde undgås. Længerevarende
stressperioder skal i den forbindelse naturligvis også undgås.

De fysiske lokaliteter og placering af de enkelte afdelinger – Det gode fysiske 
arbejdsmiljø 

Nordsjællands Brandvæsen prioriterer et godt arbejdsmiljø ved omstruktureringer samt 
ny- og ombygninger. De gode og naturlige arbejdsrelationer bør sikres, og de fysiske 
rammer skal bidrage til den enkeltes behov i forhold til opgaveløsning samt forebygge 
arbejdsskader og fysisk nedslidning.  

Læring og udvikling - interessen for efteruddannelse er stor 

Nordsjællands Brandvæsen har mange nysgerrige og innovative medarbejdere, som 
ønsker at være på forkant med udviklingen i forhold til den virkelighed og det samfund, 
som beredskabet er en del af. Læring og uddannelse bør prioriteres, og passende 
instruktion sikres. 

Den fulde APV spørgeundersøgelse er tilgængelig på brandvæsenets intranet. 
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Indstillingen blev godkendt.

Godkendelsen følges op med en indstilling til Minister for offentlig innovation Sofie Løhde om at der sker en
regelforenkling på valg af medarbejderrepræsentant i beredskabskommissionen.

Beslutning for punkt 10: Valg af medarbejderrepræsentant til ny
beredskabskommission

23



Sagsfremstilling

Valg af én medarbejderrepræsentant til beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode.

Med henblik på valg af medarbejderrepræsentant er der i brandvæsenet gennemført en demokratisk proces med 
opstilling af kandidater i oktober og hemmelig afstemmning i november/december.

6 medarbejdere har meldt deres kandidatur og blandt disse har medarbejderne valgt Preben Merrild med 37 
stemmer af samlet 127 afgivne gyldige stemmer.

Lovgrundlag

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen §4. "Den fælles Beredskabskommission består af... 
1 medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling 
fra medarbejderne"

 

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at beredskabskommissionen indstiller Preben Merrild som medarbejderrepræsentant i 
beredskabskommissionen 2018-2021

Punkt 10: Valg af medarbejderrepræsentant til ny beredskabskommission

24



Beredskabskommissionens medlemmer blev takket for samarbejdet og indsatsen i den forgangne periode.

Beslutning for punkt 11: Eventuelt
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Punkt 11: Eventuelt
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