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Beredskab Øst og Falck indgår aftale om brandslukning
Beredskab Øst og Falck har med virkning fra 1.1.2022 indgået en ny 4-årig
aftale. Aftalen kan forlænges i yderligere 2 x 1 år ved anvendelse af optioner.
Aftalen er en videreførelse af den nuværende aftale fra 2016, som løber til
udgangen af 2021, hvor Falck leverer brandmandskab og stiller brandstationer til rådighed i Ballerup og Lyngby, mens Beredskab Øst stiller brandstationer i Gentofte og Gladsaxe, brandkøretøjer, udstyr og vagtcentral mv. til rådighed. Endvidere varetager Beredskab Øst holdlederfunktionen på de 4
døgnbemandede udrykningsenheder på alle hverdage.
I aftalen er der lagt vægt på, at sikre en fortsat og intensiveret kompetenceudvikling af brandmandskabet, herunder beskrivelse af krav til kompetenceniveau og beredskabsfaglige uddannelser og kurser samt at afvikling af årlig fysisk og faglig test fortsætter.
Aftalen er desuden indgået med bestemmelse om, at den nuværende, og ikke
tidssvarende brandstation i Lyngby, senest med udgangen af 2025 skal være
fraflyttet. Der forestår derfor en opgave med etablering af en ny brandstation
i Lyngby i de kommende 5 år.
Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard ser frem til en ny aftale, hvor den nuværende model fortsætter, og siger: ”Falck skal i forlængelse af det hidtidige
gode og konstruktive samarbejde fortsat levere brandmandskab, og der vil i
endnu højere grad være fokus på brandmandskabets kompetencer og faglighed” og fortsætter: ”Beredskab Øst agter fortsat at være en af drivkræfterne
indenfor udvikling og innovation af den beredskabsfaglige profession, og jeg
noterer mig med tilfredshed, at Falck også vil det. I den forbindelse har Falck
i forhandlingen bl.a. afsat en årlig pulje på knap 1 mio. kr. til fælles innovative tiltag på beredskabsområdet”.
”I Falck er vi overordentligt glade for, at Beredskab Øst har valgt at fortsætte
samarbejdet med Falck. Vi har gennem et tæt, løbende samarbejde med Beredskab Øst tilpasset den ønskede driftsmodel således, at den skaber en velfungerende hverdag for begge parter” siger branddirektør Max Andersen, og
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fortsætter ”Beredskab Øst og Falck har begge udvikling højt på agendaen.
Derfor har det været vigtigt for os, også på dette område, at tilbyde at indgå i
et tæt samarbejde med henblik på at skabe fælles innovative løsninger”.
”Efter forhandlingerne har Falcks endelige tilbud nået et niveau, som afspejler
det omkostningsniveau, der vil være forbundet med at etablere brandslukning
i kommunalt regi” tilføjer Rasmus Storgaard, som ser frem til opgaven med at
etablere en ny brandstation i Lyngby, som har fokus på funktionalitet og godt
arbejdsmiljø.
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