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15.  Godkendelse af dagsorden 
 

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 

 

Indstilling 

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 

 

1. at dagsordenen godkendes. 

 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

 

Godkendt. 
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16. Orientering om status på opløsning af Nordsjællands 
Brandvæsen 

  

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 

 

  

  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af nedenstående orientering af 2. juni fra formand for 

Beredskabskommissionen borgmester Thomas Lykke Pedersen til beredskabskommissionens 

medlemmer vil der på mødet blive givet en aktuel status på opløsning af Nordsjællands 

Brandvæsen. 

 

Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommune har givet tilsagn til en opløsning af 

Nordsjællands Brandvæsen efter samarbejdsaftalens § 18, dog betinget af, at der blandt alle 

5 kommuner er enighed om vilkårene for opløsningen, herunder det økonomiske 

mellemværende. De økonomiske opgørelser udarbejdes af BDO og alle 5 kommuner 

besluttede ved behandling af sagen i januar 2016 at lægge BDO´s opgørelser til grund. 
 

Byrådet i Helsingør Kommune har på møde den 30. maj 2016 besluttet en anden tilgang til 

sagen ved, at fremsende et forslag til forlig om det økonomiske mellemværende ved 

opløsningen af NSBV, for så vidt angår to ud af tre dele heraf, nemlig boopgørelsen pr. 

31/12 og refusionsopgørelsen.  

 

Helsingør Byråd foreslår et forlig, hvor Helsingør betaler 2.000.000 kr. til fuld og endelig 

afgørelse i forhold hertil.  
  

Da opløsningen af NSBV i henhold til de politiske beslutninger er fastsat til den 1. juni 2016, 

har de 4 kommuner administrativt skrevet til Helsingør Kommune, med den anbefaling, at 

den tidligere byrådsbeslutning i alle 5 kommuner om at anvende BDO’s opgørelse af det 

økonomiske mellemværende fastholdes. Dette vil foreligge endeligt i august. 

  

Der er særligt to opmærksomhedspunkter ift. Helsingør Kommunes udspil til forlig - den 

aftalte proces og beløbets størrelse: 

  

Den aftalte proces 

Byrådene i alle fem kommuner har som nævnt på møder i januar 2016 besluttet: 

1.       At revisionsfirmaet BDO forestår opgørelsen af det økonomiske mellemværende 

2.       At den af BDO foretagne opgørelse lægges til grund, idet opgørelsen dermed udgør 

vilkårene for opløsningen, som forelægges Statsforvaltningen til godkendelse. 

  

Helsingør Kommune fraviger med udspillet til forlig den af byrådene besluttede proces for 

opløsningen af selskabet efter §18. Dermed tager Helsingør forskud på konklusionen på den 

refusionsopgørelse, der forventes at foreligge fra BDO i august. Såfremt Helsingør Kommune 

fastsætter som et ultimatum at forligsforslaget imødekommes, må de 4 kommuner derfor 

konstatere, at der ikke er enighed om vilkårene for opløsning af NSBV. Det betyder, at vi 

med baggrund i byrådsbeslutningerne i de 4 kommuner – Rudersdal, Hørsholm, Allerød og 

Fredensborg ikke vil anse selskabet for opløst jf. Samordningsaftalens § 18 pr. 1. juni 2016. 

Såfremt der skal indgås en forligsmæssig løsning, kræver det mere tid og en gennemgang af 

de poster, som vil skulle indgå i en sådan løsning, herunder evt. en politisk behandling i de 4 

byråd. 
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Beløbets størrelse 

Det økonomiske mellemværende består af flere dele og er endnu ikke opgjort endeligt. Der 

er indgået aftale med BDO om at forestå dette arbejde. Status for opgørelse af det 

økonomiske mellemværende er: 

1.       Boopgørelse pr. 31/12 2015: Konklusionen i denne er, at Helsingør Kommune skal 

betale Fredensborg Kommune 0,28 mio. kr. Denne opgørelse blev behandlet og 

tiltrådt af såvel Fredensborg, som Helsingør byråd på møde mandag den 30. maj 

2016. 

2.       Refusionsopgørelse: Udkast til vilkår for dette er udarbejdet af NSBV og har været 

drøftet mellem NSBV og BDO, men foreligger ikke i sin endelige form fra BDO før til 

august. Et  foreløbigt skøn viser en mellemregning på mere end 3,5 mio. kroner 

3.       Periodiseret regnskab for perioden 1/1-31/5 2016. Dette foreligger til august. 

  

Tabet for NSBV ved at tage imod Helsingørs tilbud kan ikke beregnes præcist på nuværende 

tidspunkt, da de endelige opgørelser først vil foreligge i august. Beredskabets ledelse 

skønner, at tabet for NSBV ved at indgå forlig vil kunne være op til 1.5 mio. kr. eller mere. 

Såfremt der ikke opnås enighed om vilkårene for opløsningen af selskabet, nu eller til 

august, vil selskabet ikke være opløst pr. 1. juni 2016. 

 

Beredskabskommissionen gøres opmærksom på, at denne problemstilling alene er på 

”selskabsniveau” og ikke berører det operationelle/beredskabsfaglige. Der vil således ikke 

være ændringer i modtagelse af alarmer og udkørsler til brand eller anden 

beredskabsindsats. 

 

For under alle omstændigheder, at forsøge at forliges de politiske synspunkter i denne for 

alle parter efterhånden noget slidsomme proces, vil jeg som formand for 

beredskabskommissionen invitere til et fælles borgmestermøde for de 5 borgmestre allerede 

i den kommende uge. 

 

  

Indstilling 

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 

  

1. at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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17. Orientering om samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 
 

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

 

 

Beredskabskommissionen 

Bilag 7 - Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 

 

Sagsfremstilling 

Det nye Nordsjællands Brandvæsen etableres forventeligt med virkning fra 1. juni 2016, 

som et samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10, som godkendes af 

Statsforvaltningen efter den kommunale styrelseslov § 60. 

 

Grundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen følger i det væsentligste grundlaget for 

det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, idet der dog foretages justeringer som følge af, at 

der fremover vil være 4 deltagerkommuner og ikke 5. 

  

Følgende hovedpunkter kan fremhæves: 

  

- Der nedsættes en fælles beredskabskommission bestående af 15 medlemmer, heraf 

borgmesteren og to byrådsmedlemmer fra hver kommune, politidirektøren, 1 

medarbejderrepræsentant og en repræsentant for de frivillige, 

-  Fredensborg kommunes borgmester har formandsposten og Allerød kommunes 

borgmester har næstformandsposten, 

- Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse 

vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 34-37 samt 

de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsloven og 

fyrværkeriloven, 

- Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for deltagerkommunerne som 

for eksempel hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste m.m., 

- Ejerfordelingen er baseret på deltagerkommunernes korrigerede regnskaber for 

2013, 

- Fast ejendom forbliver i deltagerkommunernes eje. 

 

Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen er tiltrådt i de fire byråd, Allerød, 

Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner og fremsendes herefter til godkendelse i 

Statsforvaltningen. 

 

Indstilling 

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 

  

1. at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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18. Orientering om status på risikobaseret dimensionering 
  

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 

 

  

  

 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen har på møde d. 8. marts behandlet oplæg til grundlæggende 

servicemål, samt modeller og samarbejder i forbindelse med ny risikobaseret 

dimensionering. 

 

Beredskabskommissionen besluttede at indstille oplæg til grundlæggende servicemål samt 

plan for risikobaseret dimensionering til beslutning i de 4 kommunalbestyrelser/byråd. Det 

blev endvidere besluttet at sende oplæg til serviceniveau og plan for risikobaseret 

dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. 

 

Beredskabsstyrelsen har efterfølgende udtalt følgende; ”Beredskabsstyrelsen vurderer, at 

Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne 

iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. Styrelsen har endvidere noteret sig, at 

planforslaget indeholder en nøje beskrivelse af baggrunden for de planlagte ændringer af 

dimensioneringen.” 

 

Planen for risikobaseret dimensionering har sammen med høringssvar og 

Beredskabsstyrelsens udtalelse været til behandling i de fire byråd, hvor planen er blevet 

godkendt. 

 

Endvidere har byrådet i Helsingør kommune på deres møde d. 30. maj godkendt udkast til 

samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør kommunes beredskab 

omfattende basisberedskab, båd- og dykkerberedskab, pionerberedskab og højderedning. 

 

 

 

  

Indstilling 

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 

  

1. at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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19.  Orientering ved medarbejderrepræsentant/frivillige 
 

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Medarbejderrepræsentanten og repræsentanten for de frivillige 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. 

 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

  

Ingen bemærkninger.  



 

Beredskabskommissionen Mødedato 

14-06-2016 

Side 

10 

 

 

 

20.  Orientering ved beredskabsdirektøren 
 

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

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

  

 

Indstilling 

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 

 

1. at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om følgende: 

- Administrativt pres på organisationen i forbindelse med opløsning og nyetablering af 

selskabet. 

- Ny MED aftale og etablering af ny MED struktur. 

- Fokus på styrkelse af det forebyggende arbejde – ”Lokalsamfund uden brand” 

Reduktion af brandrisiko i lokalsamfundet ved inddragelse af samarbejdspartnere og 

egne medarbejdere. Plan for indsats på området fremlægges for 

beredskabskommissionen på mødet i september. 

- Organisationstilpasning. Der arbejdes med en tilpasning af den eksterne struktur med 

henblik på igangsættelse af en proces efter sommer. 

- Ændret regler vedr. lejlighedstilladelser m.v. flytter pr. 1. juli opgaveløsningen fra 

beredskabsmyndigheden til byggemyndigheden. Brandvæsenet er i dialog med 

byggemyndighederne om fremtidig håndtering. 
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21.  Mødeaktiviteter 
 

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 

 

 

Sagsfremstilling 

Det anbefales, at Beredskabskommissionen godkender mødeplan for 2017. 

 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17-19 

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 17-19 

Torsdag den 14. september 2017 kl. 17-19 

Torsdag den 14. december 2017 kl. 17-19 

 

 

Indstilling 

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 

 

1. at godkende mødeplan for 2017. 

 

 

Beslutninger Beredskabskommissionen den 14-06-2016 

 

Mødeplan for 2017 blev godkendt. Korrigeret for dage.  
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22.  Eventuelt 
 

ÅBEN sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

 

Beredskabskommissionen 
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Bilagsliste 
  

  

Bilag 7 - Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 

 

 

 

 
 

 

 


