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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.











Beredskab Øst deltager sammen med Beredskabsstyrelsen og andre interessenter i et
projekt til forebyggelse af arbejdsulykker hos brandfolk. Arbejdsmiljøforskningsfonden
har bevilliget fondsmidler til projektet i de kommende 2½ år.
Der er blandt de fuldtidsansatte brandfolk gennemført faglige tests hen over sommeren. Den faglige test skal medvirke til at opsætte kvalitetsparametre for virket som
brandmand og sikre, at brandmandskabet videreudvikles og dygtiggøres yderligere.
Gennemførelsen af formaliserede faglige tests for eksisterende mandskab er den første af sin art herhjemme, og videreføres i de kommende år i lighed med den fysiske
akkreditering.
Der indsættes i starten af november nye moderne drejestiger på brandstationerne i
Ballerup og Gladsaxe, hvor de afløser ældre redningslifte (sag nr. 4, på mødet den
8.5.2018). Brandmandskabet har gennemgået en 37 timers akkreditereting forud for
ibrugtagning. Drejestigerne er indkøbt ved fælles udbud med 5 øvrige beredskaber.
Den 1.1.2020 ophører den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne. Brandsikkerheden i bygninger vil herefter sikres ved enten at efterleve præaccepterede vejledninger eller ved, at certificerede brandrådgivere dokumenterer sikkerhedsniveauet.
Beredskab Øst bidrager med ressourcer og beredskabsfaglig viden i forbindelse med
udarbejdelsen af de nødvendige brandtekniske vejledninger, herunder medvirke til at
sikre, at forholdene omkring brandsyn videreføres, og at evt. dobbeltregulering af
brandsynsområdet mellem Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i
2020 sker på en for alle mest hensigtsmæssig måde.
I slutningen af august tog Beredskab Øst en brandslukningscontainer til håndtering af
el-biler og batterier i anvendelse. Containeren er videreudviklet efter inspiration i
Tyskland og er den første af sin art i Norden. Containeren skal sikre, at brande i batterier, som har en række håndteringsmæssige udfordringer, medfører mindst mulig
effekt på omgivelserne. Containeren har vakt interesse i vide kredse, og er blevet demonstreret ved udstillinger og været omtalt i landsdækkende medier. Brandslukningscontaineren stilles til rådighed for hele landet.
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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) Forlængelse af samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand & Redning

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende allonge til eksisterende samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand & Redning et år frem til udgangen af 2020.
Baggrund

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 21. december 2016 en samarbejdsaftale
mellem Frederiksborg Brand & Redning og Beredskab Øst for 2017. Aftalen er efterfølgende blevet forlænget til også at gælde for 2018 og 2019.
Samarbejdsaftalen omfatter udrykning fra brandstationen i Ballerup i de sydlige dele af
Egedal og Furesø Kommuner.
Det forventes, at Frederiksborg Brand & Redning vil behandle en revision af den risikobaserede dimensionering medio 2020 med henblik på at skabe det nødvendige fundament for et fremtidigt serviceniveau, herunder aftalegrundlag for de i aftalen skitserede
områder.
Den eksisterende aftale udløber med udgangen af 2019 og ønskes forlænget på uændrede vilkår for en etårig periode frem til udgangen af 2020.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At godkende forlængelsen af eksisterende samarbejdsaftale på uændrede vilkår med Frederiksborg Brand & Redning frem til 31. december 2020 på ovennævnte vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
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3. (åben) Meddelelser fra formanden

Resume
Meddelelser fra Formanden for Beredskabskommissionen
Baggrund
Der gives bl.a. meddelelse om:

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At meddelelserne tages til efterretning
Beslutninger
Ingen meddelelser
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4. (åben) Eventuelt
Intet
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5. (lukket)
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