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1. (åben) Status for Beredskab Øst

Resume
Der gives en orientering om status for Beredskab Øst.
Baggrund
Beredskabschefen giver en orientering om den aktuelle status for Beredskab Øst.
1. Indsatser hen over sommeren, herunder tørke og afbrændingsforbud
2. Møde mellem Beredskab Øst og miljømyndighederne om håndtering af akutte miljøuheld
3. Orientering skrivelse til kommunerne efter plejehjemsbrand på Djursland.
4. Den 14. nov. 2018 om aftenen afvikles en større øvelse med deltagelse af betydelige
ressourcer fra Beredskab Øst i City 2, Tåstrup. Beredskabskommissionen indbydes til
at overvære øvelsen.
5. Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med Beredskab Øst deltaget i
en havmiljøøvelse i Øresund den 2. og 3. oktober sammen med statslige aktører.

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at orientering om status for Beredskab
Øst tages til efterretning.
Beslutninger
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning
Bilag
-
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2. (åben) Forlængelse af aftale med Hovedstadens Beredskab om gensidig assistance ved særlige hændelser

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende allonge til eksisterende aftale, med
Hovedstadens Beredskab om gensidig assistance ved særlige hændelser, frem til udgangen
af 2022.
Baggrund
Beredskabskommissionen vedtog på møde den 27. april 2017 en aftale om gensidig assistance ved særlige hændelser mellem Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst.
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 udvides nu til også at omfatte nyttiggørelse af frivillige i Hovedstadens Beredskab i
forbindelse med assistancer til Beredskab Øst. Det frivillige beredskabspersonale vil kunne
assistere med opgaver som f.eks. værdiredning og logistikopgaver.
Den eksisterende aftale udløber med udgangen af 2018 og ønskes forlænget for en 4-årig
periode fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At godkende forlængelsen af eksisterende aftale med Hovedstadens Beredskab om gensidig
assistance ved særlige hændelser herunder nyttiggørelse af frivillige frem til 31. december
2022 på ovennævnte vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
 Aftale mellem Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab (bilag 1)
 Allonge til aftale (Bilag 2)
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3. (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 2019.
Baggrund
Beredskabskommissionen vedtog på møde den 21. december 2016 en samarbejdsaftale mellem Frederiksborg Brand & Redning og Beredskab Øst for 2017. Aftalen blev efterfølgende
forlænget til også at gælde for 2018.
Samarbejdsaftalen omfatter udrykning fra brandstationen i Ballerup i de sydlige dele af Egedal og Furesø Kommuner.
Det forventes, at Frederiksborg Brand & Redning vil gennemføre en risikobaseret dimensionering i løbet af 2019 med henblik på at skabe det nødvendige fundament for et fremtidigt
serviceniveau i de for aftalen skitserede områder. Det forventes endvidere, at Frederiksborg
Brand & Redning vil drøfte en fremtidig samarbejdsaftale med Beredskab Øst fra 2020 og
fremover, når grundlaget for den risikobaserede dimensionering er tilvejebragt.
Den eksisterende aftale udløber med udgangen af 2018 og ønskes forlænget på uændrede
vilkår for en etårig periode frem til udgangen af 2019
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At godkende forlængelsen af eksisterende samarbejdsaftale på uændrede vilkår med Frederiksborg Brand & Redning frem til 31. december 2019 på ovennævnte vilkår.
Beslutninger
Vedtaget, herunder vedtaget allonge omhandlende stigeassistance i Furesø Kommune i 2019
Bilag
 Samarbejdsaftale Frederiksborg Brand & Redning og Beredskab Øst (bilag 3)
 Allonge til samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand & Redning (bilag 4)
 Udkast til allonge om stigeassistance med Frederiksborg Brand og Redning (bilag 5)
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4. (åben) Orientering om ændring af samordningsaftalen

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at anbefale ændring af samordningsaftalen vedr.
fyrværkerilovgivningen og visse akutte brandsikkerhedsmæssige forhold i byggelovgivningen.
Baggrund
På møde mellem direktører fra de 5 kommuner og Beredskab Øst den 30. maj 2018 blev det
aftalt at igangsætte afdækning af evt. justering af samordningsaftalen. Handleplanen omfattede afdækning af evt. kompetenceoverdragelse af fyrværkerilovgivningen samt dele af byggelovgivningen fsva. brandsikkerheden.
Baggrunden er, at det med Lov nr. 634 af 8. juni 2017 er blevet muligt at kompetenceoverdrage myndighedsopgaven vedrørende fyrværkerilovgivningen til et fælleskommunalt selskab.
Endvidere at det med Lov nr. 734 af 8. juni 2018 er blevet muligt at kompetenceoverdrage
myndighedsopgaven i visse akutte brandsikkerhedsmæssige forhold i byggelovgivningen til
et kommunalt selskab.
Der har den 31. august 2018 været afholdt møde med deltagelse af kommunernes bygningsmyndigheder og Beredskab Øst. Der var på mødet enighed om, at det vil sikre en hurtigere
og mere ensartet sagsbehandling samt sikre, at akut opståede situationer i relation til person- og brandsikkerhed – også udenfor kommunernes åbningstid – kan håndteres.
Derfor vil myndighedsudøvelse i medfør af fyrværkerilovgivningen, som det var kendt før
etableringen af Beredskab Øst, samt visse dele af byggelovgivningen fsva. brandsikkerhedsmæssige forhold, kompetenceoverdrages til Beredskab Øst fra alle 5 kommuner, og samarbejdsaftalen tilpasses i overensstemmelse hermed.
Samordningsaftalen vil derfor ændres i overensstemmelse med ovenstående, og skal behandles i de 5 kommunernes respektive Byråd/Kommunalbestyrelser
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen at anbefale ændring af samordningsaftalen fsva. kompetenceoverdragelse af fyrværkerilovgivningen samt visse akutte brandsikkerhedsmæssige forhold i byggelovgivningen på ovennævnte vilkår.
Beslutninger
Vedtaget
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Bilag
 Overførsel af afgørelseskompetence (bilag 6)
 Rådgivning og indberetning af brandtekniske forhold (bilag 7)

Side 7 af 10



5. (åben) Mødekalender 2019

Resume
Mødekalender for 2019 indstilles til Beredskabskommissionens godkendelse.
Baggrund
I henhold til samordningsaftalen skal der afholdes 2 årlige møder i Beredskabskommissionen.
Det foreslås, at der afholdes møde i Beredskabskommissionen i april 2019 og oktober 2019.

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at mødekalender for 2019 godkendes.
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:

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at meddelelserne tages til efterretning
Beslutninger
Ingen meddelelser
Bilag
-
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7. (lukket) Markedsafprøvning af brandslukningsydelsen
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