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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.
Beredskabschefen redegjorde kort for status:
 Der er ansat 4 nye medarbejdere. Ansættelser sker for at begrænse omkostninger til
anvendelse af ekstravagter. Det samlede antal ansatte er nu 30 personer.
 På det operative områder er nye brandkøretøjer klar til at blive sat i drift på brandstationerne, 2 på hhv. Ballerup og Gladsaxe og 1 på hhv. Lyngby og Gentofte.
 Beredskabet til overfladeredning styrkes, og således er der indkøbt svømmedragter
og lette redningsbåde til alle brandstationer.
 På det forebyggende områder vil de sidste brandsyn blive gennemført inden jul, og
der er foretaget sagsbehandling af salgssteder med fyrværkeri i samarbejde med
kommunerne. Tilsyn med fyrværkeri gennemføres mellem jul og nytår efter aftale
med kommunerne.
 I samarbejde med de 5 kommuner vil Beredskab Øst i 2017 tage initiativ til afvikling
af fælles temadage om beredskabsplanlægning, således at de kommende kommunale
beredskabsplaner på sigt gennemføres mere ensartet.



Det er vurderingen, at økonomien for 2016 afvikles inden for rammerne af budgettet

Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen at tage orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger
Beslutninger
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning
Bilag
-
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2. (åben) Fastlæggelse af gebyrer for 2017

Resume
Forslag til 2017-gebyrer for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt
for udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer indstilles til Beredskabskommissionens godkendelse.
Baggrund
På Beredskabskommissionens møde d. 8. august 2016 blev der redegjort nærmere for en
række regelændringer i Beredskabsloven, og notat herom blev udsendt sammen med referat
fra mødet.
De nu vedtagne ændringer af beredskabsloven betyder, at der bl.a. er indføjet en udtrykkelig
hjemmel til, at opkræve et gebyr til dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning
af brandtekniske installationer samt for udgifterne i forbindelse med udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer.
Som oplyst fastsættes gebyrerne for 1. juli 2016 – 31. december 2016 som for 1. halvår
2016, idet der nu skal ske en fastsættelse af gebyrerne for 2017.
På baggrund af vedlagte beregninger af de faktiske omkostninger ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt udrykning til blinde alarmer foreslås følgende
gebyrer for 2017:
- Gebyr for tilslutning til brandtekniske installationer: 3.000 kr.
- Gebyr for årlig overvågning af brandtekniske installationer: 5.810 kr.
- Gebyr for udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer: 5.775 kr.
Gebyrerne for 2017 er dermed omtrentligt på niveau med de nuværende gebyrer for 2016.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at de angivne forslag til gebyrer for
2017 godkendes.
Tidligere beslutninger
Beslutninger
Beredskabskommissionen godkendte forslag til gebyrer for 2017
Bilag
- 20161122_ABA Gebyrtakster 2017 – Beredskab Øst
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3. (åben) Samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand & Redning

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende en forlængelse af samarbejdsaftalen
med Frederiksborg Brand & Redning med et år frem til udgangen af 2017.
Baggrund
Den nuværende samarbejdsaftale efter Beredskabslovens § 13, stk. 1, mellem Beredskab
Øst og Frederiksborg Brand og Redning udløber den 31. december 2016. I aftalen er der mulighed for en forlængelse af aftalen med yderligere et år, hvis begge parter er enige om
dette. Frederiksborg Brand & Redning ønsker en forlængelse på et år frem til udgangen af
2017.
Samarbejdsaftalen omfatter udrykningsassistance fra brandstationen i Ballerup i de sydlige
dele af Egedal og Furesø Kommuner i henhold til tidligere samarbejdsaftaler.
Det forventes af Frederiksborg Brand & Redning vil udbyde brandslukningsopgaven fra 2018.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at godkende en forlængelse af samarbejdsaftalen med Frederiksborg Brand & Redning med et år frem til udgangen af 2017.
Tidligere beslutninger
Beslutninger
Beredskabskommissionen godkendte forlængelse af samarbejdsaftale med Frederiksborg
Brand & Redning til udgangen af 2017
Bilag
-
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4. (åben) Anskaffelse af en ny slangetender

Resume
Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende anskaffelse af en ny slangetender i
overensstemmelse med investeringsoversigt 2017-2020.
Baggrund
Beredskabskommissionen godkendte på mødet d. 8. august 2016, dagsordenspunkt 2, budget for 2017 med tilhørende investeringsoversigt for 2017-2020. Det fremgår heraf, at der i
2017 forventes indkøbt en ny slangetender.
Den nuværende slangetender er 15 år gammel, og der er derfor et driftsmæssigt behov for
udskiftning, dog således at den bibeholdes som reserve for at sikre opretholdelse af strategi
for vandforsyning til brandslukning.
Som det fremgår af investeringsoversigten for 2017-2020 er kontraktsummen for en ny slangetender anslået til kr. 300.000. I lighed med de øvrige brandkøretøjer finansieres anskaffelsen ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneKredit med en årlig ydelse på kr. ca.
30.000 kr. over en 10-årig periode.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at der indgås kontrakt vedrørende en
ny slangetender på ovenstående vilkår.
Tidligere beslutninger
Beslutninger
Beredskabskommissionen godkendte at der indgås kontrakt vedrørende ny slangetender
Bilag
-
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5. (åben) Mødekalender 2017

Resume
Mødekalender for 2017 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 2017 og oktober 2017.
På Beredskabskommissionens møde d. 8. august 2016 blev det endvidere besluttet, at der
afholdes et årligt temamøde for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Mødet foreslås afholdt i
maj 2017.
Indstilling
Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen, at mødekalender for 2017 godkendes.
Tidligere beslutninger
Beslutninger
Beredskabskommissionen godkendte mødekalender for 2017
Bilag
-
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6. (åben) Meddelelser fra formanden

Beslutninger
Ingen meddelelser

Side 8 af 9



7. (åben) Eventuelt

Beslutninger
Intet
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