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Punkt 0: Underskriftsblad

1



Dagsordenen blev godkendt.

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden

2



Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

 

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
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Indstillingen blev godkendt.

Beslutning for punkt 2: Budget 2018-2021

4



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

I overensstemmelse med beslutning om samordning er der i budgettet indarbejdet den forventede besparelse 

for vedlagte budgetperiode 2018 og frem.

Nordsjællands Brandvæsen fremlagde for Beredskabskommissionen i 2015, at det fulde effektiviseringspotentiale 

for sammenlægning af beredskaberne, på baggrund af den organisatoriske tilpasning i 2015, ikke vil kunne indfries i 

etableringsperioden. Der er en strukturel ubalance i overslagsårene, da den fulde effekt af personalereduktionen 

først forventes tilvejebragt i 2019. Hertil kommer, at beslutningen om den risikobaserede dimensionering og de 

afledte effekter heraf er blevet udskudt i forlængelse af Helsingør kommunes udtræden af Nordsjællands 

Brandvæsen i 2016, hvorfor påbegyndelse af implementering blev udskudt til ultimo 2016.

Den strukturelle ubalance imødekommes indenfor beredskabets egen ramme ved generel tilbageholdenhed og 

intern prioritering af investeringer af indtil de vedvarende besparelser er effektueret.

 

Budget 2018-2021

I indstillingen af budget 2018-2021 for beredskabet til deltagerkommunerne giver det ikke anledning til yderligere 

effektiviseringer eller tillægsbevillinger på brandområdet.

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.

Budgetterne for 2018-2021 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt 

opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder, at der 

afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, 

hjælpemidler mv.

 

Tabel A. Budget 2017-2021 for brandområdet 

Budgetgrundlag i 

1.000 kr.
B2017 B2018 B2019 B2020 B2021

Allerød 5.033 5.033 5.033 5.033 5.033

Rudersdal 8.137 8.137 8.137 8.137 8.137

Hørsholm 3.642 3.642 3.642 3.642 3.642

Fredensborg 8.862 8.862 8.862 8.862 8.862

I alt 25.674 25.674 25.674 25.674 25.674

Note: Faste priser i 2017-niveau

 

Tabel B. Budget 2017-2021 for serviceområdet

Punkt 2: Budget 2018-2021
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Budgetgrundlag i 

1.000 kr.
B2017 B2018 B2019 B2020 B2021

Håndildslukkere mv. 654 654 654 654 654

Drift af 

hjemmeplejebiler
4.176 4.176 4.176 4.176 4.176

Hjælpemiddelcentraler 18.804 18.804 18.804 18.804 18.804

Brandkadetter 99 99 99 99 99

Administration 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626

Brand- og 

sikkerhedsvagt
60 60 60 60 60

Vagtcentralen 5.756 5.756 5.756 5.756 5.756

Øvrige tjenester 139 139 139 139 139

Kørselstjenesten 13.660 13.660 13.660 13.660 13.660

Servicevagt 3.910 3.910 3.910 3.910 3.910

Kursusvirksomhed 472 472 472 472 472

I alt 50.356 50.356 50.356 50.356 50.356

Note: Faste priser i 2017-niveau

 

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

- At budgettet for 2018-2021 på brandområdet, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel 

B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelserne/byråd i forbindelse med deltagerkommunernes budgetlægning.

Punkt 2: Budget 2018-2021
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Indstillingen blev godkendt.

Beslutning for punkt 3: Udskiftning af teknisk udstyr på vagtcentralen
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Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen har nu gennemført de første faser af arbejdet med harmonisering af de tidligere 

beredskabers vagtcentraler til en fælles døgnbemandet vagtcentral.

Vagtcentralen, der fysisk er placeret i administrationen i Kokkedal, har hidtil primært håndteret vagtcentralopgaver i 

relation til brandvæsenets serviceopgaver, eksempelvis nødkald, tyverialarmer og servicetelefon for borgere.

Med virkning fra den 25. april 2017 er vagtcentralens opgavesæt udvidet til ligeledes at være operativ vagtcentral for 

alle fem brandstationer. Vagtcentralen modtager nu alle 112-alarmer til de fire ejerkommuner fra landets tre 

alarmcentraler og foretager på den baggrund alarmering af brandfolk. Under indsats kommunikeres direkte med 

indsatsleder og alarmerede udrykningskøretøjer, der modtages statusmeldinger fra køretøjerne eksempelvis ved 

afgang og fremmøde på skadested samt endelig tilkaldes ekstra ressourcer efter anmodning fra indsatslederen.

Næste fase i udvikling og driftssikring af vagtcentralen er en nødvendig udskiftning af teknisk udstyr, hvoraf flere 

servere har nået en alder, så der ikke fremover kan ydes garanti eller service på serverne. Ved eksempelvis 

nedbrud og/eller hardwarefejl på dette udstyr betyder det, at det ikke er muligt, at rekvirere support til fejlretning.

Med udfasningen af de nuværende fysiske servere og overgang til virtuelle servere opnås en mere tidsvarende og 

moderne teknisk løsning, som er skalerbar og kan ændres i takt med såvel kundernes ønsker til opgaveløsning som 

nye tekniske krav. Samtidig benyttes lejligheden til at opgradere sikkerheden i forhold til hackerangreb ved 

installering af en ny server dedikeret antivirus, hvorved vagtcentralens teknik og alarmeringssystemer sikres imod 

angreb.

Prisen for udskiftningen af vagtcentralens servere med tilhørende licenser forventes gennemført indenfor en ramme 

på kr. 800.000.

Der kan anvises følgende muligheder for finansiering:

1. Tillægsbevilling fra ejerkommunerne med en fordelingsnøgle baseret på ejerandele.

2. Indgåelse af leasingaftale. Her må der påregnes finansieringsomkostninger i størrelsesordenen ca. kr. 10.000 

over en 5 årig periode. De samlede omkostninger finansieres indenfor egen driftsramme.

3. Træk på egenkapital med tilbagebetaling over en 5 årig periode. De samlede omkostninger finansieres 

indenfor egen driftsramme.

Den aktuelle egenkapital ultimo 2016 er kr. 2.780.000.

 

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

• At investering i udskiftning af vagtcentralens tekniske udstyr finansieres ved træk på egenkapitalen med 

tilbagebetaling over en 5 årig periode.

Punkt 3: Udskiftning af teknisk udstyr på vagtcentralen
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Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag vedlægges - Præsentation af struktur for de kommunale beredskabsplaner.

Beslutning for punkt 4: Orientering om status på arbejdet med beredskabsplaner
for kommunerne
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Sagsfremstilling

Kommunen har ansvaret for at udarbejde en plan for kommunens samlede beredskab, jf. Beredskabslovens § 25. 

Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog 

mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Planen skal indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Med udgangspunkt i ”Struktur for beredskabsplanlægning i kommunerne i Nordsjællands Brandvæsen” vedtaget på 

beredskabskommissionsmøde, den 13. september 2016, vedtog beredskabskommissionen den 6. december 2016 

”Koordinerende Plan for Fortsat Drift for ejerkommunerne”. Denne koordinerende plan aktiveres i situationer, som 

udvikler sig til to eller flere af ejerkommunerne.

Nordsjællands Brandvæsen er, med bidrag fra kommunerne, nu i gang med udarbejdelse af forslag til kommunernes 

niveau I-planer (generelle/overordnet beredskabsplan). Derudover er Nordsjællands Brandvæsen i gang med at 

udføre sparring og rådgivning i forhold til processen om udarbejdelse af sundhedsberedskabsplanerne i alle 4 

kommuner, samt udarbejdelsen af plan for ekstrem regn i Rudersdal Kommune.

Niveau I-Planerne beskriver de overordnede rammer for krisehåndtering, planlægningsorganisation og 

ledelsesmæssige ansvar og beføjelser i forhold til hændelser, der skønnes at få indvirkning på den enkelte 

kommunes serviceniveau.

Niveau I-planen understøttes af:

• Niveau II-planer, som er delberedskabsplaner for de enkelte forvaltninger/centre/opgaveområder. Disse planer 

fokuserer på hændelser, som de enkelte områder skal kunne håndtere.

• Niveau III-planer, som er beredskabsplaner for konkrete objekter eller konkrete hændelser på institutioner mv.

I tillæg til niveau I-planen skal de enkelte forvaltninger/centre/områder udarbejde eller gennemgå og revidere 

eksisterende beredskabsplaner for dette område - niveau II beredskabsplaner.

Nordsjællands Brandvæsen vil anbefale byrådene, at der for alle kommunale institutioner tillige skal udarbejdes 

niveau III beredskabsplaner. I dette arbejde stiller brandvæsenet sig til rådighed med sparring og rådgivning i forhold 

til processen, ligesom kommunerne mod vederlag også har mulighed for at få konkret hjælp fra brandvæsenet til at 

udarbejde de enkelte beredskabsplaner på niveau II og paradigmer for niveau III.

Efter godkendelse i kommunernes byråd sendes niveau I-planerne til Nordsjællands Brandvæsen, der samler og 

efterfølgende sender det samlede plan-kompleks for alle kommuner inkl. den Koordinerende Plan for Fortsat Drift, til 

orientering til Beredskabsstyrelsen.

Nordsjællands Brandvæsen har anskaffet en digital platform (RMG C3) til krisestyring, logføring og håndtering af 

kommunernes beredskabsplaner, så koordinering og aktivering kan ske via brandvæsnets vagtcentralen. 

Udarbejdede beredskabsplaner placeres og revideres med udgangspunkt i den nye digitale platform.

 

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Orientering om status på arbejdet med beredskabsplaner for
kommunerne
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• Præsentation beredskabskommissionen 170615.pdf

Bilag til Punkt 4: Orientering om status på arbejdet med beredskabsplaner for
kommunerne
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De kommunale beredskabsplaner 

1 

 

Udarbejdelse og koordinering 

Nordsjællands Brandvæsen 

 

Udarbejdelse 

Forvaltningens ledelse 

Udarbejdelse 

Institutionernes ledelse 

Struktur for beredskabsplanlægning i kommunerne i Nordsjællands Brandvæsen. 

 

Koordinerende  plan for fortsat drift 

Niveau I-

Beredskabsplan    

Allerød Kommune 

Niveau II-

Beredskabsplan for XX 

forvaltning 

Niveau III-

Beredskabsplan for XX 

institution - skole 

Niveau III- 

Beredskabsplan for XX 

institution - 

børnehave 

Niveau II-

Beredskabsplan for XX 

forvaltning 

Niveau III- 

Beredskabsplan for XX 

institution - skole 

Niveau III- 

Beredskabsplan for XX 

institution - 

børnehave 

Niveau II-

Beredskabsplan for XX 

forvaltning 

Niveau III- 

Beredskabsplan for XX 

institution - skole 

Niveau III- 

Beredskabsplan for XX 

institution - 

børnehave 

Niveau I-

Beredskabsplan   

Fredensborg Kommune 

Niveau I-

Beredskabsplan   

Hørsholm Kommune 

Niveau I-

Beredskabsplan   

Rudersdal Kommune 

Sundhed NSBV RBD 
Operative 

planer 

Punkt 4, Bilag 1: Præsentation beredskabskommissionen 170615.pdf



Orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringspunkter:

Det frivillige redningsberedskabs repræsentant
- Aftale om Politiets beredskabsordenskorps er opsagt.
- Uddannelse er igangsat (løfteteknik mv.).

Deltidsbrandmændenes repræsentant
- Udbyttet af artikel har medført, at der er rekrutteret 15 nye deltidsbrandmænd.
Forslag til pressemeddelelse om den gode historie, samt at nye brandmænd starter uddannelse i Nordsjællands
Brandvæsen med opfordring til at flere stadig kan nå at komme med.
Det vurderes, at der stadig er behov for yderligere 6 deltidsbrandmænd i styrken.

Beslutning for punkt 5: Orientering ved medarbejderrepræsentant/frivillig

12



Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentant Tommy Simonsen og repræsentanten 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

Punkt 5: Orientering ved medarbejderrepræsentant/frivillig
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Orienteringen blev taget til efterretning.

Der arbejdes videre med ét system i relation til samarbejdet med alarmcentraler.

Beslutning for punkt 6: Orientering ved beredskabsdirektøren
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Sagsfremstilling

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

• Status på samordningsaftale

• Status på implementering af risikobaseret dimensionering 

◦ Lokalaftale for deltidsansatte brandmænd og holdledere

◦ Hvervning af deltidsansatte brandmænd

◦ Etablering af pionerberedskab

◦ Samarbejde med naboberedskaber

• Status vedr. brandkadetter

• Status på vagtcentral og samarbejde med 112 alarmcentraler

• Politiets beredskabsordenskorps

• Status vedr. serviceområdet 

◦ Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg (analyse, kontrakt og energirenoveringsprojekt)

◦ Ny hjælpemiddelcentral i Nærum (samarbejde mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal)

◦ Kørselstjenesten

• Analyse af IT og arbejdsgange

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Punkt 6: Orientering ved beredskabsdirektøren
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Sommerarrangement afholdes torsdag 17. august 2017.

Kort orientering om drukneulykke i Søllerød.

Beslutning for punkt 7: Eventuelt
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Punkt 7: Eventuelt
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