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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 har pga. corona-pandemien kun haft vagtgørende personale, og personale til at håndtere kritiske funktioner, på brandstationerne siden torsdag den 12.
marts 2020. Alle øvrige har været hjemsendt, og der er i videst muligt omfang arbejdet hjemmefra samt afviklet ferie og afspadsering. De obligatoriske øvelser for det
deltidsansatte personale er udsat, ligesom afviklingen af brandsyn og andre tilsvarende opgaver er sat i bero. Der har ikke været sygdom blandt Beredskab Østs personale, og kun i meget begrænset omfang blandt Falcks personale. De kommunale beredskaber og Beredskabsstyrelsen er i dialog omkring håndteringen af evt. myndighedsmæssige efterslæb.



Beredskab Øst har efter længere tids forarbejde indgået et samarbejde med 4 andre
organisationer (Ø-stifterne, Forsikring & Pension, Københavns Professionshøjskole og
Beredskabsstyrelsen) om et 2-årigt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal medvirke til at reducere skaderne ved større bygningsbrande. Projektet er finansieret med
ca. 1,6 mio. kr.



Årsberetning for Beredskab Øst er udarbejdet, og viser et lidt lavere antal udrykninger end de foregående år samt sammenlignelige responstider og aktivitetsniveau på
det brandforebyggende område med brandsyn mv.



Der er i marts 2020 leveret en ny og moderne redningsbåd til brandstationen i Gentofte. Den erstatter en tidligere og mindre redningsbåd, som ved assistance skulle
fremføres på trailer. Den nye båd kommer til at ligge fast i Skovshoved Havn, således
at assistancen på havet vil kunne ske hurtigere.



Beredskab Øst har i april 2020 indgået en samarbejdsaftale på miljøområdet med
kommunerne Ballerup, Herlev og Gladsaxe, som alle har samarbejde med Dansk Miljø
Rådgivning. Aftalen indeholder procedurer for iværksættelse af oprydning i samarbejde med Dansk Miljø Rådgivning ved akutte hændelser.
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Beredskab Øst anvendte den i efteråret 2019 anskaffede brandslukningscontainer til
håndtering af brande i el-biler for første gang i februar 2020 ved en hændelse i Ballerup. Fokus på udfordringerne ved brande i batterier er den seneste tid øget, og Beredskab Øst deltager nu i udviklingsarbejdet i national kontekst i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Desuden har vi deltaget i møder med ElbilAlliancen, temadag på
DTU samt fremvisninger af selve containeren for interesserede.



De kommunale beredskabsplaner er i foråret 2020 godkendt i Gentofte og LyngbyTaarbæk kommuner. Beredskab Øst har deltaget i projektarbejdet vedr. justering af
disse planer. De 5 kommuner har nu alle tilpasset deres beredskabsplaner, eller planer for fortsat drift, efter en mere fælles skabelon.



Ved udgangen af 2019 ophørte muligheden for teknisk byggesagsbehandling (i medfør af byggeloven) i kommunerne med indførelse af en certificeringsordning. Fremover skal certificerede brandrådgivere derfor dokumentere bl.a. byggeriets brandsikkerhed, som kan ske ved brug af præaccepterede vejledninger, eller ved egentlig
brandteknisk dokumentation. Beredskab Øst har deltaget aktivt i arbejdet med at
sikre forudsætningerne for redningsberedskabets indsatsmuligheder i både det traditionelle og utraditionelle byggeri. Arbejdet er sket i regi af Danske Beredskaber og i
samarbejde med Trafik-, Bygge – og Boligstyrelsen. Det er helt afgørende, at der sikres en tilfredsstillende mulighed for redning og slukning. Derfor er Beredskab Øst
fortsat i tæt dialog med kommunernes byggemyndigheder vedr. udtalelser herom,
herunder at afgøre om foreslåede løsninger, der ligger ud over de traditionelle, kan
godkendes.

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 2019

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender Beredskab Østs årsregnskab for 2019.
Baggrund
Årsregnskabet for 2019 viser, at bruttoudgifterne for Beredskab Øst udgør 84,26 mio. kr.,
mens indtægter udgør 84,79 mio. kr.
Årets resultat for Beredskab Øst i 2019 udviser et overskud på 0,53 mio. kr., der foreslås tilskrevet selskabet. Overskuddet skyldes at en ny redningsbåd først kunne leveres i 2020.
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 2019, Beredskab Øst
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2019, Beredskab Øst
Ledelsens regnskabserklæring 2019, Beredskab Øst
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3. (åben) Godkendelse af budget 2021, herunder takstblad 2021

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender forslag til budget 2021, herunder
takstblad 2021.
Baggrund
Forslag til budget for 2021 er fremskrevet med KL’s pris- og lønskøn (marts 2020).
Budgettet justeres i juni/juli 2020 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 2021 er reguleret, således at det følger KL’s seneste reguleringstakster for pris og lønudvikling.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At forslag til budget 2021, herunder takstblad 2021, godkendes.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
Budgetudkast 2021, Beredskab Øst_20200427
Takstblad 2021, Beredskab Øst_20200416
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4. (åben) Risikobaseret dimensionering af Beredskab Øst

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende processen for justeringen af den risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst for perioden 2022-2025.
Baggrund
Kommunerne skal på beredskabsområdet identificere og analysere risici, og på den baggrund
fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering,
materiel og virksomhed.
Denne plan for redningsberedskabets dimensionering skal godkendes mindst en gang i hver
valgperiode, og skal vedtages i hver af kommunernes kommunalbestyrelser i et møde vedlagt Beredskabsstyrelsens udtalelse over plangrundlaget.
Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 7. januar 2016 den nugældende fælles risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst. En ny fælles plan skal således godkendes inden udgangen af 2021.
Beredskab Øst vurderer ikke, pba. af erfaringerne de seneste år samt den generelle samfundsudvikling, at der ved justering af den risikobaserede dimensionering vil identificeres forhold, som vil medføre en ændring af det nuværende serviceniveau.
Beredskab Øst vil frem mod Beredskabskommissionens møde i foråret 2021 udarbejde en
plan for redningsberedskabets dimensionering mhp. efterfølgende godkendelse i kommunerne.

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At godkende processen for justering af den risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst.
Beslutninger
Vedtaget
Tidligere beslutninger
Sag nr. 4 (åben), 7. januar 2016
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5. (åben) Meddelelser fra formanden

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


Beredskab Øst afventer udviklingen i corona-krisen i forhold til fastlæggelse af datoer for åbent hus på de fire brandstationer, det afvikling tidligst kan ske fra
1.9.2020 med de nuværende udmeldinger.

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At meddelelserne tages til efterretning

Beslutninger
Beredskabskommissionen tog meddelelserne til efterretning
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6. (åben) Eventuelt
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7. (lukket)
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