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1. (åben) Status siden sidst

Resume
Der gives en orientering om status siden sidst.
Baggrund
Beredskabschefen giver en orientering om den aktuelle status for Beredskab Øst.

•

Der er erhvervet udstyr til overfladeredning på alle brandstationer, og de fuldtidsansatte brandmænd har gennemført overfladeredderuddannelse af 3-4 dages varighed.

•

En samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole, hvori Beredskab Øst
leverer lærerkapacitet til operativ ledelse har været afviklet for første gange i uge 14
med tilfredsstillende tilbagemeldinger
På det brandforebyggende arbejde er der igangsat et omfattende arbejde med kvalitetssikring af brandsynsobjekter mv. i de 5 kommuner, herunder implementering af
et nyt sagsstyringssystem. I den forbindelse forventes 2 ledige stillinger genbesat
med ingeniører eller tilsvarende
Der har været afholdt temadag med Codan Forsikring, hvorved beredskabets kapaciteter blev synliggjort og mulighederne for forstærket samarbejde blev drøftet.

•

•

•

Beredskabsplanlægningen i de 5 kommuner vil ved den næste revision gennemføres
efter et mere ensartet koncept i tæt dialog mellem kommunerne og Beredskab Øst.
Gladsaxe Kommune har igangsat revision af beredskabsplanen mhp. godkendelse i
2017.

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning
Bilag
-
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2. (åben) Godkendelse af årsregnskab 2016

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender Beredskab Østs årsregnskab for 2016.
Baggrund

Årsregnskabet for 2016 viser, at bruttoudgifterne for Beredskab Øst udgør 81 mio. kr.,
mens de eksterne indtægter udgør 14,2 mio. kr.
Årets resultat for Beredskab Øst i 2016 udviser et overskud på 1.266 kr., der foreslås tilskrevet selskabet.
Revisionsfirmaet PWC har foretaget revision af årsregnskabet, og revisionsprotokollat
uden forbehold er vedlagt som bilag.
Det godkendte årsregnskab sendes efterfølgende til ejerkommunerne og tilsynsmyndigheden.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At årsregnskabet godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
Årsregnskab 2016, Beredskab Øst_20170419
Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2016, Beredskab Øst
Tiltrædelsesprotokollat til årsregnskab for 2016, Beredskab Øst
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3. (åben) Godkendelse af budget 2018, herunder investeringsoversigt 2018-2021
og takstblad 2018

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender forslag til budget 2018, herunder investeringsoversigt 2018-2021 og takstblad 2018.
Baggrund

Forslag til budget for 2018 er fremskrevet med KL´s pris og lønskøn, og der er indarbejdet den forudsatte besparelse på 1 % i budgettet for 2018.
Investeringsoversigt for 2018-2021 indeholder de forventede materielanskaffelser i perioden 2018-2021. Investeringsoversigten tilpasses løbende hvert år, således at den opdateres med de fremtidige materielanskaffelser ud fra den stand og viden, der er om beredskabets køretøjer og materiel.
Beredskab Øst takstblad for 2018 er reguleret, således at det følger KL seneste reguleringstakster for pris og lønudvikling.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At forslag til budget 2018, herunder investeringsoversigt 2018-2021 og takstblad 2018, godkendes.
Beslutninger
Vedtaget

Bilag
Budgetudkast 2018, Beredskab Øst_20170419
Investeringsoversigt 2018-2021, Beredskab Øst_20170418
Takstblad 2018, Beredskab Øst_20170418
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4. (åben) Aftale med Hovedstadens Beredskab om gensidig assistance ved særlige
hændelser

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender indgåelse af aftale med Hovedstadens
Beredskab om gensidig assistance ved særlige hændelser.
Baggrund
Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst har udarbejdet en ny aftale om gensidig assistance ved særlige hændelser, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1. 1. pkt.
Aftalen har til formål at sikre gensidig assistance mellem Beredskab Øst og Hovedstadens
Beredskab ved særlige hændelser, herunder ved at understøtte med tilstrækkelige ressourcer
ved store og/eller langvarige hændelser, ved at understøtte med specialmateriel ved særlige
hændelser og ved at understøtte med ressourcer, når et beredskab i et område er optaget af
andre hændelser.
Aftalen erstatter de tidligere indgåede aftaler mellem Vestegnens Brandvæsen og Københavns Brandvæsen og hhv. Ballerup Kommune og Gentofte Kommune. Aftalen tager højde
for de ændrede forhold i beredskabsorganiseringen mv. og afspejler samtidig den nuværende
dimensionering.
Afregning for assistance sker i henhold til den faktiske anvendelse af assistance, jf. vedlagte
aftaleudkast.
Aftalen forventes at træde i kraft den 1. maj 2017 og løber frem til 31. december 2018.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At godkende indgåelse af aftale om gensidig assistance ved særlige hændelser mellem Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst på ovennævnte vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
Aftale mellem Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst_20170327
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5. (åben) Samarbejde med Region Hovedstaden om nødbehandlerordning

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende, at der etableres samarbejde med Region Hovedstaden om en nødbehandlerordning.
Baggrund
Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed, som varetager bl.a. ambulancekørsel og
akuttelefonen, og Beredskab Øst har drøftet muligheden for etablering af et samarbejde om
assistance, hvor akut og hurtig hjælp er afgørende for at øge overlevelseschancen hos en
borger, som eksempelvis falder om med hjertestop - en såkaldt nødbehandlerordning (First
Repsonder).
Beredskab Øst vil i givet fald skulle yde assistance til eksempelvis meldinger om hjertestop i
de tilfælde, hvor et brandkøretøj vil kunne være hurtigere fremme end den nærmeste ambulance, og hvor beredskabet i øvrigt ikke er optaget af andre hændelser.
Brandkøretøjet er alene et supplement til den ambulance, som også altid afsendes, og som
vil overtage opgaven, når den ankommer.
Der har i februar og marts 2017 været to eksempler, hvor Beredskab Øst på tilsvarende
måde har assisteret ved genoplivning af person med hjertestop i klubhus tæt ved brandstationen i Lyngby samt ved genoplivning af person i bus ved Gentofte Brandstation.
Region Hovedstaden har oplyst, at der i Beredskab Østs dækningsområde var ca. 200 hjertestop i 2016. Ordningen foreslås gennemført i en prøveperiode frem til 2020. Nødbehandlerordninger i kommunerne er i dag etableret i områder af Region Sjælland.
Der arbejdes efter en model, hvor Region Hovedstaden vil afholde omkostninger til efteruddannelse af mandskab, supplerende behandlingsudstyr samt visse omkostninger til drift af
køretøjer, materiel mv.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At godkende, at der etableres samarbejde med Region Hovedstaden om en nødbehandlerordning på ovennævnte vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
-
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6. (åben) Meddelelser fra formanden

Resume
Meddelelser fra Formanden for Beredskabskommissionen
Baggrund
Der gives bl.a. meddelelse om:
- At temamøde for kommunalbestyrelser og byråd afholdes den 29. juni 2017, fra kl. 17 til
ca. 18 på Gladsaxe Brandstation. Indbydelse er udsendt til kommunerne.
- At der er planlagt åben hus på brandstationerne således:
 Lyngby Brandstation, 6. maj 2017
 Gentofte Brandstation, 17. juni 2017
 Gladsaxe Brandstation, 2. september 2017
 Ballerup Brandstation, 19. september 2017

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At meddelelserne tages til efterretning
Beslutninger
Beredskabskommissionen tog meddelelserne til efterretning
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7. (åben) Eventuelt
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