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1. (åben) Status siden sidst

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














Trygfonden bevilligede med udgangen af 2018 i alt 216.000 kr. til finansiering af det
førstehjælpsudstyr, som blev erhvervet ved etablering af First Responder ordningen i
juni 2018, hvor Beredskab Øst i visse situationer rykker ud til hjertestop. Ved opgørelse den 6. maj 2019 havde Beredskab Øst assisteret 28 gange ved melding om
hjertestop.
En ny redningskran er leveret til st. Gentofte ultimo april. Endvidere leveres to nye
drejestiger til hhv. st. Ballerup og st. Gladsaxe i løbet af 2019. Brandmandskabet
gennemgår i forbindelse med ibrugtagningen af nye køretøjer certificering i brugen.
De første fuldtidsansatte brandfolk gennemfører i starten af maj en faglig test, som
skal sikre, at de rette kompetencer og færdigheder opretholdes. Alle fuldtidsansatte
skal i løbet af 2019 gennemføre og bestå en faglig test – i lighed med den årlige gennemførelse af fysisk test. Beredskab Øst er de første i Danmark, som afvikler en sådan faglig test.
De kommunale beredskabsplaner er godkendt i Gladsaxe, Ballerup og Herlev Kommuner, og Beredskab Øst deltager i projektarbejdet ved justering af planerne i LyngbyTaarbæk og Gentofte Kommuner. Der har været afholdt dilemmaøvelser i Gladsaxe
Kommune, og Herlev Kommune gennemfører en øvelse i kriseledelsen den 14. maj
2019.
Beredskab Øst har i dialog med kommunerne gennemført temabrandsyn på størstedelen af de kommunale plejeinstitutioner. Der opleves i den anledning en øget efterspørgsel på brandteknisk rådgivning samt afvikling af kurser i elementær brandslukning for personalet på plejeinstitutioner.
Ved udgangen af 2019 ophører den egentlige tekniske byggesagsbehandling i kommunerne med indførelse af en certificeringsordning. Beredskab Øst er i den forbindelse særlig opmærksom på, at der ikke utilsigtet sker en forglemmelse af hensynet
til redningsberedskabets indsatsmuligheder, sådan at den nuværende indsatsplanlægning og kendskabet til byggeri fortsat tilvejebringes og fastholdes.
Beredskab Øst deltager i et forskningsprojekt sammen med Københavns Professionshøjskole og Codan Forsikring om ”beredskabets håndtering af følgeskade og værdiredning ved tagbrande”. CodanFonden støtter projektet med 200.000 kr.
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Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning
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2. (åben) Godkendelse af årsregnskab 2018

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender Beredskab Østs årsregnskab for 2018.
Baggrund
Årsregnskabet for 2018 viser, at bruttoudgifterne for Beredskab Øst udgør 83,90 mio. kr.,
mens indtægter udgør 83,91 mio. kr.
Årets resultat for Beredskab Øst i 2018 udviser et overskud på 0,01 mio. 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 2018, Beredskab Øst
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2018, Beredskab Øst
Ledelsens regnskabserklæring 2018, Beredskab Øst
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3. (åben) Godkendelse af budget 2020, herunder takstblad 2020

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender forslag til budget 2020, herunder
takstblad 2020.
Baggrund
Forslag til budget for 2020 er fremskrevet med KL’s pris- og lønskøn (marts 2019), og der er
indarbejdet den forudsatte besparelse på 1 % i budgettet for 2020.
Budgettet justeres i juni/juli 2019 med KL’s aktuelle reguleringstakst for pris og lønudvikling.
Der forventes ikke på nuværende tidspunkt større materielanskaffelser i de kommende 4 år
Beredskab Østs takstblad for 2020 er reguleret, således at det følger KL’s seneste reguleringstakster for pris og lønudvikling.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At forslag til budget 2020, herunder takstblad 2020, godkendes.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
Budgetudkast 2020, Beredskab Øst_20190415
Takstblad 2020, Beredskab Øst_20190409
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4. (åben) Meddelelser fra formanden

Resume
Meddelelser fra Formanden for Beredskabskommissionen
Baggrund
Der gives bl.a. meddelelse om:
- At der er planlagt åben hus på brandstationerne således:
 Lyngby Brandstation, 18. maj 2019
 Gladsaxe Brandstation, 8. juni 2019
 Gentofte Brandstation, 17. august 2019
 Ballerup Brandstation, 7. september 2019

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

Side 8 af 9



6. (lukket)
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