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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.

•

Projekt med bl.a. Region Hovedstaden er afsluttet, og inden sommerferien forventes
koncept med nødbehandler (First Responder) implementeret i forlængelse af Beredskabskommissionens beslutning i april 2017, hvorved Beredskab Øst rykker ud til
f.eks. hjertestop i visse situationer. Endvidere er der indkøbt udstyr til håndtering af
massetilskadekomst efter et fælles koncept for alle beredskaber i Region Hovedstaden

•

Beredskabsplaner er godkendt i flere kommuner og Beredskab Øst bistår nu disse
kommuner med afvikling og evaluering af afprøvninger af disse planer.

•

Den fjerde og sidste specialsprøjte med de nye slukningssystemer er ankommet og
sat i drift på st. Gentofte. Alle brandstationerne i Beredskab Øst råder nu over det nyeste slukningsværktøj.

•

Redningsvogn på st. Gladsaxe er under renovering, således at dette specialberedskab
til de mere avancerede og vanskelige redningsopgaver kan opbygges.

•

Der er fra årsskiftet indført princippet om at den nærmeste ledige udrykningsenhed
afsendes – uanset kommunegrænse internt i Beredskab Øst.

•

Der har været afviklet fysisk test for alle fuldtidsansatte i Beredskab Øst og Falck og
alle har gennemført. Inden for det næste år, vil tilsvarende test blive gennemført på
det faglige niveau.

•

Ændring på byggelovgivning med bl.a. indførelse af certificeringsordning betyder, at
den tekniske sagsbehandlinger på bl.a. brandområdet på sigt overføres til certificerede rådgivere.

•

Falck har foretaget ændringer af deres forretningsområder, og det betyder bl.a. at
centralværksted for køretøjer lukker på brandstationen i Gladsaxe

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 2017

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender Beredskab Østs årsregnskab for 2017.
Baggrund
Årsregnskabet for 2017 viser, at bruttoudgifterne for Beredskab Øst udgør 82,56 mio. kr.,
mens indtægter udgør 82,94 mio. kr.
Årets resultat for Beredskab Øst i 2017 udviser et overskud på 0,41 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 2017, Beredskab Øst_20180425
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2017, Beredskab Øst
Ledelsens regnskabserklæring 2017, Beredskab Øst
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3. (åben) Godkendelse af budget 2019, herunder investeringsoversigt 2019-2022
og takstblad 2019

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender forslag til budget 2019, herunder investeringsoversigt 2019-2022 og takstblad 2019.
Baggrund
Forslag til budget for 2019 er fremskrevet med KL´s pris- og lønskøn (marts 2018) og der er
indarbejdet den forudsatte besparelse på 1 % i budgettet for 2019.
Budgettet justeres i juni/juli 2018 med KL´s aktuelle pris og lønskøn.
Investeringsoversigt for 2019-2022 indeholder de forventede materielanskaffelser i perioden
2019-2022. 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 2019 er reguleret, således at det følger KL seneste reguleringstakster for pris og lønudvikling.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At forslag til budget 2019, herunder investeringsoversigt 2019-2022 og takstblad 2019, godkendes.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
Budgetudkast 2019, Beredskab Øst_20180426
Investeringsoversigt 2019-2022, Beredskab Øst_20170425
Takstblad 2019, Beredskab Øst_20180407
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4. (åben) Anskaffelse af 2 nye drejestiger

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende anskaffelse af 2 nye drejestiger i
overensstemmelse med investeringsoversigt 2018-2021.
Baggrund
Beredskabskommissionen godkendte på mødet d. 27. april 2017, dagsordenspunkt 3, budget
for 2018 med tilhørende investeringsoversigt for 2018-2021. Det fremgår heraf, at der i 2019
og 2020 forventes indkøbt 2 nye drejestiger
De nuværende redningslifte på brandstationerne i Gladsaxe og Ballerup er anskaffet i perioden i perioden 2003-2006, og der er derfor et driftsmæssigt behov for udskiftning.
Beredskab Øst er netop i gang med at lave et fællesudbud med flere andre beredskabsenheder på indkøb af et større antal drejestiger over en årrække.
Kontraktsummen for nye drejestiger er anslået til mellem kr. 4.000.000 kr. og 4.300.000 kr.
pr. stk. Denne kontraktsum er vurderet, på baggrund af indtægter fra salg af eksisterende
redningslifte.
I lighed med de øvrige brandkøretøjer finansieres anskaffelsen ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneKredit med en årlig ydelse på i alt ca. 420.000 kr. for hver af de 2 drejestiger over en 10-årig periode ved kontraktsum på 4.000.000 kr.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At der indgås kontrakt vedrørende 2 nye drejestiger på ovenstående vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
Hans Toft deltog ikke i behandlingen, idet han som bestyrelsesmedlem af Kommunekredit
var inhabil.
Bilag
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5. (åben) Meddelelser fra formanden

Resume
Meddelelser fra Formanden for Beredskabskommissionen
Baggrund
Der gives bl.a. meddelelse om:
- At temamøde for kommunalbestyrelser og byråd afholdes 12. juni 2018, 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, 26. maj 2018
 Gladsaxe Brandstation, 16. juni 2018
 Gentofte Brandstation, 18. august 2018
 Ballerup Brandstation, 15. september 2018

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

Reiner Rasmussen orienterede om, at han pga. fraflytning vil indstille til Beredskabsforbundets regionsledelse, at der udpeges en ny repræsentant for de frivillige mhp. godkendelse i
Beredskabskommissionen
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