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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.
•

En ny brandsynsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2022, og samtidig ophørte de hidtidige regler vedr. driftsmæssige brandkrav i beredskabslovgivningen,
idet alle driftsforhold vedr. brand i byggeriet nu er samlet i byggelovgivningen, men
dog fortsat påses på de lovpligtige brandsyn. Ændringerne på brandsynsområdet har
bl.a. medført, at de medarbejdere, som udfører brandsyn i Beredskab Øst, har været
på én uges opdateringskursus. Endvidere har Beredskab Øst taget initiativ til et temamøde for de kommunale ejendomscentre i december 2021, for dels at orientere om
de brandforebyggende regler, dels for at informere om betydningen af de indførte
ændringer set ud fra bygningsejers perspektiv. Tilsvarende temamøde har været afholdt for kommunale byggesagsbehandlere i marts 2022, mens vi med samme tema
har gæstet Region Hovedstaden på Herlev Hospital i februar 2022.

•

Den nye risikobaserede dimensionering, jf. beredskabskommissionens behandling på
møde den 7. maj 2021, sag nr. 4, er trådt i kraft pr. 1.1.2022. Det uændrede serviceniveau videreføres og afspejles endvidere i det nye aftaleforhold med Falck, som også
er trådt i kraft ved årsskiftet. Det forstærkede koncept for håndtering af brande i elbiler i garageanlæg og/eller i ekstremt miljø ved anskaffelse af hhv. bjærgningsenhed
og brandslukningsrobot forventes implementeret kort efter sommerferien, og vil være
den første af sin art i Danmark.

•

Det fortsat øgede fokus og udbygning af viden omkring betydningen af eksponering af
røg fra brande stiller stadig større arbejdsmiljømæssige krav. Adskillelse af rene og
urene områder på brandstationerne er en nødvendighed, og metoder til rengøring og
sanering af branddragter, røgdykkerudstyr, køretøjer mv. og den tilhørende logistik
udbygges og prioriteres højt ift. arbejdsmiljøet. Senest er bl.a. vaskemaskiner udbygget til også at kunne håndtere asbestforurenet brandtøj, ligesom at vores logistikcenter på st. Gladsaxe udbygges yderligere, der anskaffes mere materiel mhp., at beskidt udstyr altid kan ombyttes til nyt og rent efter indsats, og der er anskaffet et
egentligt egnet logistikkøretøj, som er sat i drift.
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•

Beredskab Øst konstaterer en markant stigning i efterspørgslen på kurser i elementær brandbekæmpelse samt førstehjælpsundervisning fra kommunale centrale og decentrale institutioner. I alt er afviklet eller planlagt knap 100 kurser for mere end
1000 kommunalt ansatte i 2022. I den forbindelse er vores kursusvirksomhed, som i
øvrigt kun udfører kurser for offentlige aktører, udbygget med en fast ansvarlig, som
dog på lige fod med alle øvrige i Beredskab Øst indgår i det operative beredskab.

•

Årsberetning for Beredskab Øst 2021 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. Årsrapporten er vedlagt.

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 2021

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender Beredskab Østs årsregnskab for 2021.
Baggrund
Årsregnskabet for 2021 viser, at bruttoudgifterne for Beredskab Øst udgør 85,92 mio. kr.,
mens indtægter udgør 87,58 mio. kr.
Årets resultat for Beredskab Øst i 2021 udviser et mindreforbrug på 1,66 mio. kr. Det skyldes
hovedsageligt et generelt mindre forbrug på driften, som til dels kan tilskrives de perioder
med lavere aktivitet pga. COVID-19, dels udskudte leverancer som pga. mangel på råvarer
og forsinkelser i transportsektoren har besværliggjort planlagte leverancer til Beredskab Øst.
Mindreforbruget har i 2021 givet mulighed for at indfri selskabets indefrosne feriemidler til
medarbejderne via Lønmodtagernes Feriemidler, i lighed med praksis i flere kommuner. Selskabets indefrosne feriemidler ligger som en gældspost i egenkapitalen og udgør 1,70 mio.
kr., hvorfor mindreforbruget foreslås overført til egenkapitalen mhp. at udligne gældsposten
til indefrosne feriemidler.
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
20220429
20220507
20220507
20220507
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3. (åben) Godkendelse af budget 2023, herunder takstblad 2023 og investeringsoversigt 2023-2026

Resume
Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender forslag til budget 2023, herunder investeringsoversigt 2023-2026 og takstblad 2023.
Baggrund
Forslag til budget for 2023 er fremskrevet med KL’s pris- og lønskøn (marts 2022).
Budgettet justeres i juni/juli 2022 med KL’s aktuelle reguleringstakst for pris- og lønudvikling.
Investeringsoversigten for 2023-2026 indeholder de forventede materielanskaffelser i perioden 2023-2026, idet næste investering påtænkes i 2024, hvor ældre indsatslederkøretøjer
skal udskiftes. Investeringsoversigten tilpasses løbende hvert år, således at den opdateres
med de fremtidige materielanskaffelser ud fra den stand og viden, der er om beredskabets
køretøjer.
Beredskab Østs takstblad for 2023 er reguleret, således at det følger KL’s seneste reguleringstakster for pris- og lønudvikling.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At forslag til budget 2023, herunder investeringsoversigt 2023-2026 og takstblad 2023, godkendes.
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
20220511 Budget 2023, Beredskab Øst
20220429 Investeringsoversigt 2023-2026, Beredskab Øst
20220429 Takstblad 2023, Beredskab Øst
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4. (åben) Forlængelse af revisionsaftale for regnskabsåret 2022
Resume
Beredskab Østs nuværende aftale om lovpligtig revision af regnskaber m.v. var gældende til og med regnskabsåret 2021 og følger Gentofte Kommunes aftale om revision.
Baggrund
Beredskab Østs nuværende aftale om revision følger Gentofte Kommunes aftale om revision som er indgået med revisionsfirmaet PwC og er gældende for perioden 2018 2021.
Administrationen er blevet opmærksom på, at forlængelsen i 2022 ikke er blevet behandlet i beredskabskommissionen, hvorfor denne forlægges nu til godkendelse.
Indgåelse af aftale om revisionsydelsen er gennemført som et miniudbud under SKI´s
(Statens og Kommunernes Indkøbsservice) rammeaftale om revisionsydelser.
Rammeaftalen har givet Gentofte Kommune og derved Beredskab Øst mulighed for, at
indgå en aftale om revisionsydelsen på en enkel og gennemskuelig måde, og på et veldefineret grundlag fastlagt af SKI.
Forlængelsen skal sikre kontinuitet og stabilitet om den eksterne revision. Samtidig vurderes en forlængelse at være på markedsvilkår og et evt. nyt udbud vil ikke medføre en
lavere pris.
På Beredskabskommissionens næste møde i oktober/november 2022, vil der blive taget
stilling til valg af revisionsfirma for 2023 og frem.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:
At aftalen med PWC forlænges med regnskabsåret 2022
Beslutninger
Vedtaget
Bilag
-
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5. (åben) Meddelelser fra formanden

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

Åbent
Åbent
Åbent
Åbent

hus
hus
hus
hus

på
på
på
på

Gladsaxe Brandstation, 21. maj 2022
Lyngby Brandstation, 18. juni 2022
Ballerup Brandstation, 13. august 2022
Gentofte Brandstation, 10. september 2022

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