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Punkt 1: Underskriftsblad



Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Punkt 3: Nyt medlem af beredskabskommissionen

Sagsfremstilling:

På det konstituerende møde i Allerød Byråd den 7. december 2017 udpegede byrådet
Merete Them Kjølholm som medlem af beredskabskommissionen. På grund af nyt
arbejde har Merete Them Kjølholm ønsket at trække sig fra posten.

Allerød Byråd besluttede derfor den 8. oktober, at Merete Them Kjølholm fratræder som
medlem af beredskabskommissionen og at Kasper Ljung Pedersen i stedet indtræder.

Indstilling:

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Budget 2020-2023

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets
budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig
godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Effektiviseringer
Nordsjællands Brandvæsen har siden sammenlægningen arbejdet med effektiviseringer af beredskabet for at
imødekomme den med strukturreformen af redningsberedskabet i 2015 pålagte besparelse på 15%. Der har
alle årene været en strukturel ubalance, idet særligt den fulde effekt vedr. personalereduktion først har kunne
tilvejebringes i 2019.

Den strukturelle ubalance har været imødekommet indenfor beredskabets egen ramme ved generel
tilbageholdenhed og intern prioritering af investeringer indtil de vedvarende besparelser er effektueret.

Nordsjællands Brandvæsen har som målsætning fortsat at arbejde struktureret med en optimering af
beredskabets opgaver for at få mest beredskab inden for rammen.
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Budget 2020-2023

I indstillingen af budget 2020-2023 for beredskabet til deltagerkommunerne giver det ikke anledning til
yderligere effektiviseringer eller tillægsbevillinger på brandområdet.

Tabel A. Budget 2019-2023 for brandområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr. B2019 B2020 B2021 B2022 B2023
Allerød 5.216 5.216 5.216 5.216 5.216
Rudersdal 8.432 8.432 8.432 8.432 8.432
Hørsholm 3.775 3.775 3.775 3.775 3.775
Fredensborg 9.184 9.184 9.184 9.184 9.184
I alt 26.607 26.607 26.607 26.607 26.607
Note: Faste priser i 2019-niveau

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

Tabel B viser det samlede budget for de indgåede aftaler fordelt på opgaveløsning, der foreligger på
nuværende tidspunkt.

Tabel B. Budget 2019-2023 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr. B2019 B2020 B2021 B2022 B2023
Vagtcentral 7.535 7.535 7.535 7.535 7.535
Kørsel og logistik 15.699 15.699 15.699 15.699 15.699
Servicevagt 4.652 4.652 4.652 4.652 4.652
Kursusvirksomhed 572 572 572 572 572
Håndildslukker 640 640 640 640 640
Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl.
hjemmeplejebiler 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251

Hjælpemiddeldepot i Nærum 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118
Hjælpemiddelcentral i Fredensborg 5.669 5.669 5.669 5.669 5.669
Brandkadetter 271 271 271 271 271
I alt 44.407 44.407 44.407 44.407 44.407
Note: Faste priser i 2019-niveau

Budgetterne for 2020-2023 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt
opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder,
at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis
kørsel, hjælpemidler mv.

For nærværende er der forventning om, at Hørsholm kommunes budgetaftale vil få indflydelse på budget
2020 for så vidt angår serviceopgaverne, da hensigten er at reducere omfanget af opgaver til Nordsjællands
Brandvæsen.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:
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1. at budgettet for 2020-2023 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed,
jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Punkt 5: Brandsikkerhed på kommunale institutioner

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 3. august 2018 omkom tre beboere på Plejecenter Farsøthus i Allingåbro, Norddjurs
Kommune, som følge af en voldsom brand. I kølvandet på branden iværksatte Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen en undersøgelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner i alle
landets kommuner, idet det viste sig, at der var truffet kritisable afgørelser ved
godkendelsen af Farsøthus. Kommunerne skulle som et led i denne undersøgelse
indsende oplysninger om brandsikring og sagsbehandling m.v. af den enkelte institution i
kommunen. Efterfølgende har Niras A/S, som forestod undersøgelsen på Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsens vegne, aflagt rapport over undersøgelsen.

Beredskabskommissionen for NSBV har på møde d. 24. juni 2019 efterspurgt et overblik
over status for undersøgelsen i NSBVs 4 ejerkommuner. Beredskabskommissionen har
endvidere efterspurgt en vurdering af, hvordan NSBV kan bidrage til en proces, hvor
brandsikkerheden på plejeinstitutionerne styrkes – gerne til et nugældende niveau – samt
et oplæg til hvordan arbejdet kan udvides til også at omfatte andre kommunale
institutioner, herunder børneinstitutioner.

Status i ”egne” kommuner

Kommunerne har udarbejdet skemaer for hver enkelt plejeinstitution beliggende i egen
kommune. NSBV har indsamlet skemaer fra de 4 ejerkommuner. Resultatet præsenteres
for beredskabskommissionen på mødet.

Forslag til videre arbejde

Nordsjællands Brandvæsen foreslår følgende tiltag:

- Ekstraordinær brandteknisk gennemgang af plejeinstitutioner, skoler og
børneinstitutioner.

Det vurderes, at alle kommunernes bygninger/institutioner kan have gavn af en
ekstraordinær brandteknisk gennemgang, hvor der også er fokus på andre ting end de
rent driftsmæssige (som er i fokus ved ordinære brandsyn).

- Afholdelse af kurser/temadage for plejeinstitutionernes, skolernes og
børneinstitutionernes ledelse og teknisk personale.

Brandvæsenets erfaringer ved brandsyn viser, at der er behov for konstant
opmærksomhed på driftsmæssige forhold. En styrkelse af ledelsens og det tekniske
personales viden om brandmæssige forhold og ansvar herfor er derfor relevant. Dette
kan bl.a. opnås ved temadage særligt målrettet institutionstyperne. En temadag på 3
timer vurderes at kunne opfylde dette formål (ekskl. transport, udarbejdelse af
kursusmateriale og forberedelse).

Økonomi
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Det vurderes at der er behov for ca. 90 brandtekniske gennemgange af større objekter
(plejeinstitutioner og skoler) og ca. 170 brandtekniske gennemgange af mindre objekter
(børneinstitutioner). I alt et timeforbrug på ca. 2600 timer.

Desuden 2-6 temadage pr. kommune pr. institutionstype, i alt 50-60 temadage, med et
samlet timeforbrug for NSBV på ca. 300 timer.

Samlet set et forventet timeforbrug på 2900 timer, eller 1,72 årsværk (baseret på en
nettoårsnorm på 1680 timer).

Opgaven skal løses af en beredskabsinspektør med Beredskabsstyrelsens formelle
uddannelse til at gå brandsyn og med erfaring fra byggesagsbehandling. Et årsværk for
en beredskabsinspektør med disse kompetencer svarer til 600.000 kr. Den samlede
opgave kan altså løses for 1,72 * 600.000 kr = 1.032.000 kr.

Opgaven foreslås løst over 2 år, og udgiften fordeles ml. kommunerne iht. indbyggertal.

Oplægget er nærmere beskrevet i vedlagte Notat, Brandsikkerhed på plejeinstitutioner
m.v.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen om status på undersøgelsen i ejerkommunerne tages til
efterretning

2. at forslag til det videre arbejde tiltrædes
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Notat 

Brandsikkerhed på plejeinstitutioner m.v. 

 

 
 

Baggrund 
 
Den 3. august 2018 omkom tre beboere på Plejecenter Farsøthus i 
Allingåbro, Norddjurs Kommune, som følge af en voldsom brand. I 
kølvandet på branden iværksatte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en 
undersøgelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner i alle landets 
kommuner, idet det viste sig, at der var truffet kritisable afgørelser ved 
godkendelsen af Farsøthus. Kommunerne skulle som et led i denne 
undersøgelse indsende oplysninger om brandsikring og sagsbehandling m.v. 
af den enkelte institution i kommunen. Efterfølgende har Niras A/S, som 
forestod undersøgelsen på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vegne, aflagt 
rapport over undersøgelsen. 
 
Beredskabskommissionen for NSBV har på møde d. 24-06-2019 efterspurgt 
et overblik over status for undersøgelsen i NSBVs 4 ejerkommuner. 
Beredskabskommissionen har endvidere efterspurgt en vurdering af, 
hvordan NSBV kan bidrage til en proces hvor brandsikkerheden på 
plejeinstitutionerne styrkes – gerne til et nugældende niveau – samt et 
oplæg til hvordan arbejdet kan udvides til også at omfatte andre 
kommunale institutioner, herunder børneinstitutioner. 
 
Nærværende notat søger at besvare Beredskabskommissionens 
forespørgsel. Notatet indledes med en status over kommunernes 
besvarelse af plejehjemsundersøgelsen 

 
Status i ”egne” kommuner 
 
Kommunerne har udarbejdet skemaer for hver enkelt plejeinstitution 
beliggende i egen kommune. NSBV har indsamlet skemaer fra de 4 
ejerkommuner. 
 
Opgaven er blevet løst forskelligt i de 4 kommuner, men fælles for alle 
kommuner er det dog, at såvel bygningsmyndighed som 
ejendomsforvaltning har været inddraget, og brandvæsenet har stået til 
rådighed med oplysninger typisk om drift og brandtekniske installationer. I 
nogle tilfælde har de enkelte institutioner tillige bidraget med oplysninger. 
 
Et sammendrag af skemaerne fremgår af bilag 1, idet fokus er lagt på de 
bygningsmæssige forhold, og ikke de driftsmæssige. Bemærk at bilag 1 
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indeholder alle plejeinstitutioner i kommunen og ikke kun de der er 
kommunalt ejet/drevet. 
 
Niras har på baggrund af modtagne besvarelser fra kommunerne 
udarbejdet rapport over brandsikkerheden på landets plejeinstitutioner.  
Niras’ rapport kan ses i sin helhed her:  
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/09/~/
media/67BA3A6D5D824C41B2C1C4E2A5E43ADE.ashx 
 
En af de væsentligste konklusioner i Niras’ rapport er, at krav om sprinkling i 
plejeinstitutioner i bygningsreglementet tilsyneladende ikke er efterlevet i 2 
ud af 3 tilfælde, hvilket derfor især bør have fokus i forhold til 
kommunernes besvarelser. 
 
Status for brandsikkerheden på de enkelte plejeinstitutioner kan, baseret 
på besvarelserne fra kommunerne, overordnet inddeles i 3 kategorier: 
 
1. Brandsikkerheden vurderes at være i orden. 
2. Brandsikkerheden vurderes at være i orden (lovlig), men der er tvivl om 

den foreliggende dokumentation og/eller om brandsikkerheden er på 
niveau med hvad der forventes efter nugældende forskrifter. Der er 
behov for nærmere undersøgelser. 

3. Brandsikkerheden vurderes ikke at være i orden. 
 
Vurderingen for den enkelte institution er angivet ved farvemarkering i 
bilag 1 (1=ingen markering, 2=lys grå, 3=mørk grå). 
 
For de institutioner, hvor brandsikkerheden er vurderet ikke at være i orden 
(mørk grå) har kommunerne allerede iværksat nødvendige foranstaltninger. 
 
For de institutioner, hvor brandsikkerheden er vurderet at være i orden er 
der ikke foretaget yderligere. 
 
For de resterende institutioner (lys grå) er det nødvendigt at kvalitetssikre 
skemaerne yderligere og evt. gennemgå byggesagsarkiv samt bygningerne 
fysisk for at afdække bygningernes brandsikring endeligt. Kommunerne er i 
et vist omfang selv i gang med denne proces. 
 
I forhold til driftsmæssige udfordringer på de enkelte institutioner bør 
vurderingen heraf tage udgangspunkt i brandvæsenets erfaringer fra 
brandsyn, og ikke i oplysninger i indberetningsskemaerne, da disse ikke 
vurderes at være dækkende.  
 

Forslag til videre arbejde 
 
Nordsjællands Brandvæsen foreslår følgende tiltag: 
 

 Ekstraordinær brandteknisk gennemgang af plejeinstitutioner 

 Afholdelse af kurser/temadage for plejeinstitutionernes ledelse og 
teknisk personale 
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Disse tiltag kan udvides til også at omfatte børneinstitutioner og skoler. Det 
skal herunder bemærkes, at det forventes, at Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen i nær fremtid iværksætter en undersøgelse af 
brandsikkerheden i børneinstitutioner. 
 
Ekstraordinær brandteknisk gennemgang 
 
Det vurderes, at alle kommunernes bygninger/institutioner kan have gavn 
af en ekstraordinær brandteknisk gennemgang, hvor der også er fokus på 
andre ting end de rent driftsmæssige (som er i fokus ved ordinære 
brandsyn).  
 
Gennemgangen bør prioriteres, så de institutioner som jfr. 
plejehjemsundersøgelsen bør underkastes nærmere undersøgelser, 
gennemgås først. 
 
Gennemgangen udgør IKKE et ordinært brandsyn, og der gives som 
udgangspunkt alene anbefalinger ved gennemgangen. Hvis NSBV ved 
gennemgangen bliver opmærksom på forhold som er ulovlige eller kritiske 
for personsikkerheden på stedet kan der dog sanktioneres iht. 
Beredskabslovens bestemmelser. 
 
Gennemgangen tænkes at have følgende forløb: 

 Fælles formøde med deltagelse af institutionens leder, teknisk 
serviceleder, arbejdsmiljørepræsentant, bygningsansvarlig fra 
kommune og beredskabsinspektør fra NSBV, ½-1 time. 

 Grundig gennemgang af bygningen/bygningerne, 2-4 timer. 

 Fælles opsamling, ½-1 time. 
 
Alle gennemgange afsluttes med en skriftlig afrapportering fra NSBV. Inkl. 
forberedelse, transport, gennemgang og afrapportering forventer NSBV at 
bruge 7-15 timer pr. institution. 
 
Da NSBV ikke råder over certificerede brandrådgivere skal det bemærkes, at 
det materiale NSBV udarbejder ved eller i forlængelse af gennemgangen 
ikke kan benyttes som dokumentation ved en evt. efterfølgende byggesag. 
 
Temadage om brandsikkerhed 
 
Brandvæsenets erfaringer ved brandsyn viser, at der er behov for konstant 
opmærksomhed på driftsmæssige forhold. En styrkelse af ledelsens og det 
tekniske personales viden om brandmæssige forhold og ansvar herfor er 
derfor relevant. Dette kan bl.a. opnås ved temadage særligt målrettet 
institutionstyperne. En temadag på 3 timer vurderes at kunne opfylde dette 
formål (ekskl. transport, udarbejdelse af kursusmateriale og forberedelse). 
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Opgavens omfang/økonomi 
 
Forudsat at alle plejeinstitutioner, børneinstitutioner og skoler indgår i 
arbejdet vurderes der at være behov for ca. 90 brandtekniske 
gennemgange af større objekter (plejeinstitutioner og skoler) og ca. 170 
brandtekniske gennemgange af mindre objekter (børneinstitutioner). I alt 
et timeforbrug på ca. 2600 timer. 
 
Desuden 2-6 temadage pr. kommune pr. institutionstype, i alt 50-60 
temadage, med et samlet timeforbrug for NSBV på ca. 300 timer. 
 
Samlet set et forventet timeforbrug på 2900 timer, eller 1,72 årsværk 
(baseret på en nettoårsnorm på 1680 timer). 
 
Opgaven skal løses af en beredskabsinspektør med Beredskabsstyrelsens 
formelle uddannelse til at gå brandsyn og med erfaring fra 
byggesagsbehandling. Et årsværk for en beredskabsinspektør med disse 
kompetencer svarer til 600.000 kr. Den samlede opgave kan altså løses for 
1,72 * 600.000 kr = 1.032.000 kr. 
 
Opgaven foreslås løst over 2 år, og udgiften fordeles ml. kommunerne iht. 
indbyggertal.  
 

Videre proces 
 
Såfremt ovenstående godkendes af Beredskabskommissionen udarbejdes 

udkast til formel aftale ml. NSBV og de 4 ejerkommuner. Når alle 

kommuner har tiltrådt aftalen rekrutteres en medarbejder til 

opgaveløsningen. 
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Punkt 6: Mødeplan for beredskabskommissionen 2020

Sagsfremstilling:

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

Der har i perioden 2017 til 2019 ikke været behov for en årlig frekvens på mere end 3
møder. Forslag til mødeplan for 2020 omfatter derfor følgende møder,

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

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

- 24. november kl. 17.00 - 19.00 (Besøg på egen brandstation eller hos Nordsjællands
Politi)

Indstilling:

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at mødeplan for 2020 godkendes

Punkt 7: Procesplan for risikobaseret dimensionering
2020

Sagsfremstilling

Planen for risikobaseret dimensionering (RBD) af Nordsjællands Brandvæsen skal
udarbejdes/revideres mindst én gang i hver kommunale valgperiode. Nuværende plan er
udarbejdet i 2016. Planen skal således udarbejdes/revideres i indeværende valgperiode.

Der er udarbejdet notat om proces for udarbejdelse af ny riskobaseret dimensionering for
NSBV i 2020. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at proces for udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering for NSBV tages til
efterretning.
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Notat 

RBD2020 - procesplan 

 

 
 

Baggrund 
 
Planen for risikobaseret dimensionering (RBD) af Nordsjællands 
Brandvæsen skal udarbejdes/revideres mindst én gang i hver kommunale 
valgperiode. Nuværende plan er udarbejdet i 2016. Planen skal således 
udarbejdes/revideres i indeværende valgperiode. 
 

Proces 
 
Arbejdet med udarbejdelse af RBD’en tager udgangspunkt i 
Beredskabsstyrelsens vejledning herom. Der defineres flg. faser i processen: 
 
1. Risikoidentifikation 
2. Risikoanalyse 
3. Oplæg til serviceniveau 
4. Politisk fastlæggelse af serviceniveau 
5. Praktisk implementering af serviceniveau 

 
Selve udarbejdelsen af planen og godkendelse heraf (punkterne 1-4) 
planlægges gennemført i 2020. 
 
Det vurderes endvidere at være hensigtsmæssigt, at der tidligt i processen 
tages overordnet stilling til, hvilke særlige emner eller temaer, som bør 
behandles i RBD2020. 
 
Umiddelbart identificeres flg. temaer, som bør behandles: 
 

 Erfaringer fra det nuværende beredskab – eksempelvis placering af 
specialberedskaber m.v. 

 Samfundsmæssig og teknologisk udvikling, herunder planer i de enkelte 
kommuner, materielmæssige muligheder etc. 

 Hvervning og fastholdelse – særlige udfordringer ift. drift af 
deltidsberedskab. 

 Konsekvenser af ny bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, 
herunder samarbejde med naboberedskaber. 

 
NSBV’s erfaring ved tidligere arbejde med RBD er, at det vil være 
hensigtsmæssigt  at inddrage medarbejdernes viden og erfaring i arbejdet, 
og det aftales derfor løbende i NSBV’s MED-system hvordan dette sikres. 
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Overordnet procesplan for udarbejdelse/revidering af RBD for NSBV: 
(numre refererer til noter under skemaet) 
 
Aktivitet feb mar BRK apr maj jun jul aug sep okt nov BRK dec BRK ’21 

Risikoidentifikation 1               

Risikoanalyse  1              

Temaer fremlægges for BRK   2             

Skrivning af plan    3 3 3 4 4 4       

Udarbejde oplæg til 
serviceniveau 

               

Intern høring          5      

Evt. justering af plan i 
forlængelse af høring 

               

Oplæg til serviceniveau 
fremlægges for BRK 

           6    

Indhentning af udtalelse fra 
BRS 

               

Endelig vedtagelse i BRK              7  

implementering af plan               8 

Noter: 
1. Risikoidentifikation og –analyse består i høj grad af dataindsamling og –bearbejdning og kan derfor 

igangsættes før strategi/rammesætning har være behandlet af Beredskabskommissionen. 
2. Beredskabskommissionens møde d. 17-03-2020 
3. Udarbejdelse af bilag og delrapporter 
4. Udarbejdelse af hovedrapport 
5. Høring af medarbejdere – medarbejdere inddrages tillige ved risikoidentifikation og –analyse 
6. Beredskabskommissionens møde d. 24-11-2020 
7. Beredskabskommissionens møde d. XX-03-2021 
8. Igangsættes efter Beredskabskommissionens behandling 
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Punkt 8: Placering af brandvæsenets administration

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Nordsjællands Brandvæsen i 2015 blev det besluttet at
administrationen for de tre brandvæsner skulle samlokaliseres for at opnå det fulde
udbytte af et fælles beredskab. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering, fleksibilitet
og organisatoriske forhold blev der indgået lejeaftale med Nordea Ejendomme (i dag
overtaget af DEAS) og administrationen blev placeret i de nuværende
administrationslokaler på Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal. En central placering
som sikrer at serviceniveau og responstider har kunne opretholdes.

Det er brandvæsenets vurdering at de bevæggrunde, som lå til grund for at etablere en
fælles administration med central placering i det samlede dækningsområde er blevet
indfriet. Det har medvirket til at skabe et stærkt adminstrativt og beredskabsfagligt miljø,
at skabe fælles kultur, at indfri væsentlige effektiviseringer og med den centrale
placering sikret et godt udgangspunkt for opretholdelse af serviceniveauet.

I forlængelse af arbejdspladsvurdering 2017 er der gennemført en række forskellige
såvel aktive som passive tiltag med henblik på at imødegå udfordringer med indeklimaet
relateret til støj, luftskifte og temperatur. Der er eksempelvis opsat lyddæmpende plader
og specialgardiner til solafskærmning, der er indkøbt såvel bord- som gulvventilatorer og
endvidere er der indført faste procedurer for udluftning om morgenen i sommersæsonen
samt sikring af luftskifte i løbet af dagen. Endelig er der med dataloggere
gennemført registrering af temperaturerne med henblik på i dialog med udlejer at kunne
dokumentere de reelle udfordringer. Det er brandvæsenets vurdering at en løsning på
indeklimaudfordringen vil kræve væsentlige investeringer i ventilations-/klimaanlæg.

Den faste bindingsperiode for lejemålet er udløbet, hvorfor brandvæsnet nu har mulighed
for at opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Med afsæt i de oprindelige hensyn om
samlokalisering og de gode erfaringer hermed, samt vigtigheden af en fortsat central
placering er der på grund af de indeklimamæssige udfordringer igangsat en afdækning af
følgende:

1. Mulighederne for forbedring af indeklimaet ved etablering af
ventilation/klimaanlæg. DEAS afdækker pt. mulighederne.

2. Mulighederne for at flytte til alternative lejemål. Der er optaget dialog med en
erhvervsmægler.

3. Mulighederne for at gennemføre ombygning så administrationen kan flytte til
Station Hørsholm, Ådalsvej 52, Hørsholm.

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status på de igangsatte tiltag.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Undersøgelse af de kommunale
redningsberedskaber
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Sagsfremstilling

Af aftale på forsvarsområdet 2018-2023 fremgår at der "Igangsættes en undersøgelse af
robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet
forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det
statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse
med værnepligten".

Forsvarsministeriet har på den baggrund tildelt Implement Consulting Group opgaven
med at gennemføre en undersøgelse af de kommunale redningsberedskaber. Formålet
med undersøgelsen er, at tilvejebringe et velunderbygget, faktuelt grundlag og
gennemarbejdede forslag, som kan bruges ved efterfølgende drøftelser om hhv. de
kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt overvejelser om
støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige.

I undersøgelsen indgår følgende nøglespørgsmål

1. Baggrunden for den aktuelle dimensionering, herunder inddragelsen af fremtidige
risici?

2. Udviklingen i de kommunale redningsberedskabers indsatser de seneste 10 år?
3. God praksis inden for dimensionering og samarbejde på tværs af myndigheder?
4. Styrkelse af robusthed gennem bedre udnyttelse af de samlede
beredskabsressourcer?

5. Kan værnepligtige støtte de kommunale redningsberedskaber under
værnepligten?

KL og Danske Beredskaber har repræsenteret de kommunale redningsberedskaber i
styregruppe og referencegruppe. Undersøgelsen og analysearbejdet er gennemført som
en proces med inddragelse af beredskaberne i forbindelse med indhentning af data,
kvalitetssikring af data og analyseresultater, afdækning af god praksis samt validering af
analyseresultater og forslag. De endelige resultater er fortsat ukendte ligesom tidspunkt
for offentliggørelse af rapporten endnu ikke er kendt. Det er dog forventningen at
beredskabsordførerne og KLs bestyrelse præsenteres for rapporten den 19. december
og den forelægges til politisk behandling i forsvarsudvalget den 23. januar.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: Orientering ved medarbejderrepræsentant og
repræsentant for de frivillig

Sagsfremstilling

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

Indstilling
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Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 11: Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 12: Eventuelt
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