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Pkt. 1

Kvartalsrapport

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Kvartalsrapport for 1.kv. 2016 fremlægges til orientering.
Indstilling
Administrationen indstiller, at kvartalsrapporten tages til orientering.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Kvartalsrapporten indeholder nøgletal vedr. økonomi og aktivitet herunder forventet
regnskab og forklaringer på evt. mer- og mindreforbrug. I kvartalsrapporten redegøres
endvidere for større hændelser i perioden, udfordringer, særlige fokusområder og lign.
Kvartalsrapporten viser, at Østsjællands Beredskab i 2016 fortsat forventer et merforbrug på 4,9 mio. kr. (6,1 mio. kr. ved 5. kvartaler) i forhold til det fuldt reducerede budget. Der er samlet fundet besparelser for 11,8 mio. kr. siden regnskab 2014. Det forventede resultat skal ses i lyset af, at der det første år i et nyt selskab må forventes
ekstraordinære udgifter til implementering, og at en række effektiviseringstiltag, der er
sat i gang først vil få effekt de kommende år. Østsjællands Beredskab forventer således, at den resterende besparelse indenfor en kort årrække også vil komme i hus jf.
udkast til budget 2017-2020.
Økonomi
Kvartalsrapporten viser et forventet merforbrug på samlet 6,1 mio. kr. (5 kvartaler). Det
er på beredskabskommissionens møde d. 17. februar besluttet at dette merforbrug skal
søges imødegået via et besparelseskatalog og resterende merforbrug overføres til
2017.
Bilag
Bilag 1: Kvartalsrapport 1.kvartal 2016

Beslutning 13.5.2016
Taget til orientering.
Efter ønske fra borgmester i Solrød Kommune vil økonomioversigt fra næste kvartalsrapport blive vist som en mere klassisk tabel.
Ikke til stede: Joy Mogensen, Borgmester Roskilde, Henrik Rasmussen, Borgmester
Vallensbæk.
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Pkt. 2

Besparelseskatalog

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

Lukket punkt
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Godkendelse af tids- og procesplan for
refusionsopgørelse
Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

Punkt

Resume
Der fremlægges forslag til tids- og procesplan for refusionsopgørelse vedr. afregning af
de mellemværender mellem ejerkommuner og Østsjællands Beredskab som ikke indgår i åbningsbalancen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at tids- og procesplan for refusionsopgørelse godkendes.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Østsjællands Beredskab blev etableret d. 1.10.2015 med en åbningsbalance, der blev
lavet på baggrund af oplysninger, der var til rådighed i perioden op til stiftelsen. Åbningsbalancen tager ikke højde for de gældsposter og tilgodehavender, der efter stiftelsen viser sig at gå på tværs af perioden for de kommunale beredskaber og det nye
selskab. Det drejer sig bl.a. om leasingydelser, der er betalt forud for et kalenderår
samt indtægter, der er opkrævet forud eller bagud for et helt kalenderår. Det er derfor
almindelig gældende praksis ved etablering af fælleskommunale selskaber og selskaber i det hele taget, at der laves en refusionsopgørelse, når der foreligger en mere
præcis opgørelse af perioden op til og efter stiftelsen.
Refusionsopgørelsen forventes at omfatte:
 Feriepenge til ophørte medarbejdere, hvis stillinger ikke er genbesat.
 Regninger på ydelser, der er betalt af Østsjællands Beredskab, og som vedrører perioden før 1.10.2015
 Regninger på ydelser, der er betalt af ejerkommunerne, og som vedrører perioden efter 1.10.2015
 Indtægter som er opkrævet af Østsjællands Beredskab, og som vedrører perioden før 1.10.2015
 Indtægter, som er opkrævet af ejerkommunerne, og som vedrører perioden efter 1.10.2015
Økonomi
Refusionsopgørelsen vil betyde, at mellemværender, der ikke indgår i åbningsbalancen
vil blive afregnet efter refusionsopgørelsen er godkendt. Det kan betyde en merudgift/merindtægt for både ejerkommuner og Østsjællands Beredskab. Det er i budgettet
for Østsjællands Beredskab forudsat, at der foretages en afregning af mellemværender.
Bilag
Bilag 3: Tids- og procesplan for refusionsopgørelse.
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Beslutning 13.5.2016
Indstilling tiltrådt.

Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk.
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Pkt. 4

Godkendelse af tids- og procesplan for
ansættelse af revisor

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der fremlægges forslag til tids- og procesplan for ansættelse af revisor.
Indstilling
Administrationen indstiller, at tids- og procesplan for ansættelse af revisor godkendes.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Jf. styrelsesloven § 42 skal enhver kommune lade sine regnskaber revidere af en
statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og
uafhængig. Jf. vedtægterne for Østsjællands Beredskab skal ansættelse af revisor
godkendes af interessentkommunerne og valg af revisor skal godkendes af statsforvaltningen.
Østsjællands Beredskab har indtil videre rådført sig med den revisor kommunerne i
fællesskab havde ansat til at udarbejde åbningsbalance mv. Det er dog tid til at Østsjællands Beredskab ansætter den revisor, der de kommende år skal revidere selskabets regnskab og tilse indretningen af selskabets kasse- og regnskabsvæsen generelt.
Administrationen foreslår, at der i valg af revisor lægges vægt på erfaring med kommunale selskaber og kommunal økonomi i almindelighed samt pris. Aftalen indgås for en
periode på 3 år. Kontraktsum forventes ikke at overstige tærskelværdi for udbudspligt
og Østsjællands Beredskab er derfor alene forpligtet til at hente tilbud fra flere mulige
leverandører.
Maj/Juni:

Indhentning af tilbud på standard revisionsopgave for kommunal § 60 selskab fra minimum 3 egnede leverandører.

Juni/august 2016

Udvælgelse og opfølgende dialog

September 2016

Valg af revisor forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen

Oktober 2016

Valg af revisor forelægges til godkendelse i interessentkommuner.

November 2016

Valg af revisor sendes til godkendelse i statsforvaltningen

November 2016

Indledende drøftelser vedr. indretning af selskabets kasseog regnskabsvæsen samt regnskab 2015/2016 med revisor
under forudsætning af statsforvaltningen godkender valg af
revisor.

Økonomi
Udgifter til revision af regnskab samt tilsyn med selskabets kasse- og regnskabsvæsen
finansieres af kommunernes bidrag til tidligere fællesfunktioner (overheadbidrag).
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Beslutning 13.5.2016
Indstilling tiltrådt.

Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk.
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Pkt. 5

Budget 2017-2020

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Budget 2017-2020 fremlægges til godkendelse i beredskabskommissionen. Det skal
efterfølgende videresendes til interessentkommunerne, som skal forelægge det til godkendelse i de respektive byråd.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. forslag til budget 2017-2020 godkendes og videresendes til interessentkommunerne og
2. bidrag til overhead fastholdes på 3 pct. i 2017
3. periodisering af kommunernes obligatoriske bidrag ændres så hele beløbet betales forud for et år ad gangen fra 2017 og frem.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Jf. vedtægterne og den tidligere fremlagte tidsplan har administrationen i Østsjællands
Beredskab d. 1. april sendt udkast til budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til høring hos interessentkommunerne.
Interessentkommunerne har afgivet bemærkninger og Østsjællands Beredskab har
informeret om, hvordan disse bemærkninger ville blive søgt imødekommet.
Jf ejerstrategien fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau,
dog med den bemærkning, at der jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering
af kommunernes bidrag på sigt.
Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)
Drift

Overslagsår
2017 i
2015/16
(2017 pris)

2017

2018

2019

2020

-5,5

-3,1

-8,1

-8,1

-8,1

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pris og lønfremskrivning (PL)

0,0

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

Finansiering, hensættelser mv.

5,5

5,0

5,1

5,2

5,3

Resultat (+ =underskud)

0,0

1,9

-3,2

-3,3

-3,4

Ændringer i fordeling af budget mellem kerneopgave, serviceopgaver og hensættelser i
forhold til overslagår 2017 i budget 2015/2016 skyldes, at konkret viden om opgaveløsningen har muliggjort en mere præcis budgetlægning. Der forudsættes således fortsat et uændret serviceniveau.
Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget
2015/2016 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da selskabets lovpligtige administration fortsat er
under opbygning, og da der må forventes at skulle afsættes væsentlige ressourcer til
udbud det kommende år, forventes udgifter til overhead først at kunne nedsættes fra
2018.
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Køge Kommune har rejst spørgsmål om, hvorvidt beredskabet skal bidrage med yderligere besparelser, der kan indgå i kommunernes omprioriteringsbidrag. Østsjællands
Beredskab vil gerne være behjælpelige med at finde forslag til yderligere besparelser
på beredskabet, hvis dette er en betingelse i kommunernes arbejde med omprioriteringsbidrag. Set i lyset af de udfordringer Østsjællands Beredskab har med at indfri den
første besparelse uden konsekvenser for serviceniveau, må de forslag, der fremlægges til omprioriteringsbidragene, dog forventes at have mærkbare konsekvenser for
serviceniveau.
Økonomi
Budgettet viser et merforbrug i 2017, som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020.
Dette skyldes, at den forventede besparelse på Falckkontrakter først kan indfries når
nye kontrakter træder i kraft primo 2018. Samlet generes der over årene et overskud,
der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag til overhead.
Bilag
Bilag 4: Notat om budget 2017-2020
Bilag 5: Takstoversigt

Beslutning 13.5.2016
1. Godkendt med de rettelser, der er besluttet under punkt 2. Budget, herunder finansiering af evt. resterende underskud tages op i forbindelse med fastsættelse
af økonomistyringsregler for selskabet.
2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt.

Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk.
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Pkt. 6

Fælles målemetode på operativ indsats

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der orienteres om de foreløbige tanker om implementering af fælles målemetode. Endvidere orienteres om principper for den nuværende (midlertidige) metode, der anvendes til fælles målemetode i bl.a. kvartalsrapporter og ved opfølgning på kontrakter.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orientering om fælles målemetode tages til efterretning.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
De tidligere beredskaber har haft forskellig praksis for og metode til at følge op på den
operative indsats i de enkelte kommuner. Interimbestyrelsen tilkendegav på møde i
december 2015, at der i løbet af 2016 skulle indføres en fælles målemetode på den
operative indsats i Østsjællands Beredskab. Som fælles beredskabsenhed er det væsentligt, at vi anvender samme metode, så målinger bliver sammenlignelige på tværs af
ejerkommuner, og kan bruges til at sige noget om området som helhed.
Der anvendes allerede nu en (midlertidig) fælles målemetode i Østsjællands Beredskab bl.a. til kvartalsrapport og opfølgning på kontrakter. Denne målemetode baserer
sig på Beredskabsstyrelsens database Odin og bygger på data manuelt indtastede og
kvalitetssikrede data fra indsatsledere.
Fremadrettet tilstræbes der at anvende en mere valid målemetode, der er fri for manuelle indtastninger. Denne målemetode forventes indført ultimo 2016 og beredskabskommissionen vil på et kommende møde få forlagt de principper, der lægges til grund
for denne målemetode, til endelig godkendelse.
Målemetoderne beskrives nærmere i bilag.
Økonomi
Udgifter til indførelse af en mere præcis og valid målemetode i Østsjællands Beredskab
er finansieret af udgifter til implementering af vagtcentral, der blev godkendt på beredskabskommissionens møde i februar 2016.
Bilag
Bilag 6: Notat om fælles målemetode på den operative indsats.
Beslutning 13.5.2016
Orientering taget til efterretning.

Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk.
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Pkt. 7

Udbudsstrategi

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Udbudsstrategi for Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udbudsstrategi for 2016-2020 godkendes.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Det fremgår af ejerstrategien, at der skal udarbejdes en udbudsstrategi for Østsjællands Beredskab. Udbudsstrategien tager udgangspunkt i den Indkøbs- og Udbudspolitik beredskabskommissionen godkendte på sit møde i d. 17. februar 2016.
Det er tidligere udmeldt at udbudsstrategien blev forventet færdig i efteråret 2016. Administrationen har dog vurderet det nødvendigt at prioritere færdiggørelsen af udbudsstrategien allerede i foråret, da den skal danne grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale til brandkontrakter, der forventes at forløbe hen over sommeren.
Det overordnede formål med udbud er, at sikre effektivitet og den bedste og billigste
løsning for borgerne.
Udbudsstrategien behandler emner som:
 Hvilke områder der kunne være udbudsegnede. Brandkontrakter er Østsjællands Beredskabs største opgave, der kan udbydes, men der er også andre
mindre opgaver der vurderes at være ubudsegnede.
 Hvordan det i ejerstrategien besluttede mål om en kombination af kommunal og
privat produktion i beredskabet skal udmøntes. For at have et styringsparameter lægges der op til, at området ses som én samlet enhed, hvor der vedr.
brandkontrakter skal være en minimumsbinding på 25 pct. kommunalt og 25
pct. privat.
 Principper for kontrolbud/kontrolberegning. Det er i ejerstrategien besluttet, at
Østsjællands Beredskab skal have mulighed for at fremlægge en vurdering af,
hvad det vil koste at hjemtage opgaven, Der har været forskellig praksis i kommunerne på dette område, men da der er væsentlige fordele i forhold til konkurrence, gennemsigtighed og kvalitetssikring af udbudsmaterialet, anbefales det
at lave kontrolbud. Beredskabskommissionen kan dog til hver en tid vælge det
bedste eksterne bud - også selvom kontrolbuddet skulle vise sig at være billigst.
 Generelle klausuler. Klausuler i udbudsstrategien følger den indkøbs- og udbudspolitik, som beredskabskommissionen vedtog på møde i februar 2016. Politikken tager udgangspunkt i de otte ejerkommunernes tilsvarende politiker. Der
er forskel på, hvor mange krav kommunerne stiller, og Østsjællands Beredskab
har forsøgt at gå efter konsensus mellem øverste og laveste fællesnævner.
Østsjællands Beredskab ønsker ikke, at klausuler skal være væsentlig fordyrende i forhold til det nuværende niveau, eller hæmmende for at relevante leverandører kan byde på en opgave. I fastsættelsen af klausuler har Østsjællands
Beredskab derfor søgt at tage højde for, at kravene er kendte og benyttede af
de nuværende leverandører på markedet. Der lægges op til, at klausuler kan
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drøftes i forbindelse med de konkrete udbud med henblik på at sikre, at disse
hensyn bliver imødekommet.
Den konkrete plan for udbud af brandkontrakter i et samlet udbud er ikke en del af udbudsstrategien, men behandles i et særskilt punkt på dagsordenen.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Bilag
Bilag 7: Udbudsstrategi
Beslutning 13.5.2016
Beredskabskommissionen godkendte udbudsstrategien undtaget forslag til fordeling
mellem kommunal og privat andel af fremtidige brandkontrakter, som skal afklares
nærmere inden næste møde.

Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk.
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Pkt. 8

Principper for udbud af brandkontrakter

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

Lukket punkt

13

Pkt. 9

Fremtidig håndtering af brandhaner

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der fremlægges forslag til en præcisering og evt. ændret fordeling af opgaven omkring
brandhaner.
Indstilling
Administrationen indstiller, at brandhaneopgaven og det tilhørende budget tilbageføres
til ejerkommunerne (model A).
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
I Beredskabslovens § 15 er det pålagt kommunerne at sørge for tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse om
det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. sørge for en sådan vandforsyning, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen kan præsteres en forsvarlig slukningsindsats ved brand.
De tidligere beredskaber har løst forskellige opgaver i tilknytning til brandhaner for deres respektive kommuner. Karakteren og omfanget af opgaverne er ikke entydigt defineret og varierer meget fra kommune til kommune. Dette gælder også det budget, der
er afsat til opgaven og som nu er overført til Østsjællands Beredskab.
Østsjællands Beredskab erfarer, at brandhaneopgaver til dels også er blevet finansieret via overskud i budgettet. Dette overskud er ikke længere til stede og da Østsjællands Beredskab vurderer det vanskeligt at løse de nødvendige opgaver indenfor det
afsatte budget, er det nødvendigt at forventningsafstemme opgaven med ejerkommunerne. Østsjællands Beredskab vurderer at der er to mulige scenarier for fremtidig løsning af opgaven:
Model A: Brandhaneopgaven og det tilhørende budget tilbageføres til ejerkommunerne,
som efterfølgende kan vælge at købe opgaven hos Østsjællands Beredskab til en
standardpris for alle kommuner på baggrund af de omkostninger, der er knyttet dertil,
eller få løst opgaven af en anden leverandør. Opgaven med det årlige eftersyn af
brandhaner kan med fordel løses af Østsjællands Beredskab, da der er overskudstimer
i nogle af Falckkontrakterne, der kan bruges til dette. Opgaven med reparation og nedtagning af brandhaner har Østsjællands Beredskab ikke de rette forudsætninger for at
varetage. Den ligger mere oplagt hos de respektive kommuners vandværker, som i vid
udstrækning også er leverandører på opgaven i dag.
Model B: Østsjællands Beredskab beholder men justerer ydelsen for de enkelte kommuner svarende til det bidrag, der er fulgt med til finansiering af opgaven. Denne model
vil betyde, at opgaven fortsat vil være kompliceret for Østsjællands Beredskab, da der
skal tages stilling til forskelligt serviceniveau og forskellig krav til procedure i de enkelte
ejerkommuner. Det vil endvidere betyde, at kommuner kan opleve, at få en ekstra regning fra Østsjællands Beredskab, hvis de ønsker ydelser på brandhaner ud over det
budget, der er afsat til opgaven.
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Økonomi
Budget til brandhaneopgaven i Østsjællands Beredskab udgør ca. 1 mio. kr. der er
fordelt mellem ejerkommunerne, som anført i bilag.
Bilag
Bilag 9: Oversigt over brandhaneopgaven i de enkelte kommuner

Beslutning 13.5.2016
Indstilling tiltrådt.
Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk, Niels Hörup, Borgmester
Solrød, Flemming Christensen, Borgmester Køge, Pernille Beckmann, Borgmester
Greve.
Det bemærkes, at jf. § 6.5 i vedtægterne er den fælles beredskabskommission beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
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Pkt. 10

Rettelse i forretningsorden

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Jf. beredskabskommissionens ønske på møde i februar 2016 foreslås en rettelse vedr.
underskrift af protokol i den vedtagne forretningsorden.
Indstilling
Administrationen indstiller, at § 19 i forretningsordenen ændres fra:
”Før mødets afslutning oplæser sekretæren de beslutninger, der er indført i protokollen.
Samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet, skal ved mødets afslutning underskrive
protokollen.”
til:
”Før mødets afslutning oplæser sekretæren de beslutninger, der er indført i protokollen.
Hvis ingen deltagende medlemmer har indsigelser afsluttes mødet.
Samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet, skal på næstkommende møde underskrive protokollen. Protokollen er dog gyldig umiddelbart efter mødet og kan ikke ændres.”
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Jf. styrelsesloven § 13 og 20 skal et udvalg underskrive en protokol efter hvert møde.
Der er i forretningsordenen for Østsjællands Beredskab lagt op til, at protokollen, når
mødet er slut, læses op og underskrives af de deltagende medlemmer, før de forlader
mødet.
Det er dog oplyst, at det i nogle kommuner er praksis, at protokollen først underskrives
på næstkommende møde. Dette vurderes ikke umiddelbart, at være i strid med styrelseslovens formulering om, at protokollen skal ”underskrives efter hvert møde”.
Beredskabskommissionen har udtrykt ønske om, at forretningsordenen ændres til, at
protokollen først underskrives af medlemmerne på næstkommende møde. Det er dog
af væsentlig betydning for administrationens mulighed for at effektuere beslutninger,
der er truffet, at de er gældende umiddelbart efter mødet. Hvis det besluttes, at protokollen først underskrives på næstkommende møde, må det derfor samtidig besluttes,
at protokollen er gyldig, hvis ingen har gjort indsigelser, når den læses op ved mødets
afslutning, og at underskrifter på næstkommende møde blot er formalia jf. styrelsesloven.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Bilag
Bilag 10: Forretningsorden med synlige rettelser
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Beslutning 13.5.2016
Indstilling tiltrådt.

Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk, Niels Hörup, Borgmester
Solrød, Flemming Christensen, Borgmester Køge, Pernille Beckmann, Borgmester
Greve.
Det bemærkes, at jf. § 6.5 i vedtægterne er den fælles beredskabskommission beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
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Pkt. 11

Kommunikation

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der lægges op til behov for kommunikation på baggrund af mødet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at beredskabskommissionen drøfter om punkter på dagsorden giver anledning til beslutninger omkring kommunikation.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Konstellationen af et § 60 selskab kan stille særlige krav til koordinering af kommunikation til borgere, virksomheder, kommuner og andre interessenter.
Beredskabskommissionen kan derfor drage fordel af at drøfte fælles strategi for kommunikation af beslutninger mv.
Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Bilag
Ingen bilag

Beslutning 13.5.2016
Dagsorden og referat lægges på hjemmeside og intranet undtaget lukkede punkter.
Ikke til stede: Henrik Rasmussen, Borgmester Vallensbæk, Niels Hörup, Borgmester
Solrød, Flemming Christensen, Borgmester Køge, Pernille Beckmann, Borgmester
Greve.
Det bemærkes, at jf. § 6.5 i vedtægterne er den fælles beredskabskommission beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
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Pkt. 12

Eventuelt

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

punkt

Ingen bemærkninger.
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Underskrift af protokol fra møde d. 13.5.2016 af:

________________________________________________________________
Formand Mogens Haugaard Nielsen (Borgmester i Stevns Kommune)

________________________________________________________________
Næstformand Joy Mogensen (Borgmester i Roskilde Kommune)

________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Pernille Beckmann (Borgmester i Greve Kommune)

________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Niels Hörup (Borgmester i Solrød Kommune)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Ole Bjørstorp (Borgmester i Ishøj Kommune)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Henrik Rasmussen (Borgmester i Vallensbæk Kommune)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Flemming Christensen (Borgmester i Køge Kommune)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Michael Ziegler (Borgmester i Høje Taastrup Kommune)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Claus Hallager Larn (Repræsentant for de frivillige)

________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Mogens Lauridsen (Politiinspektør Vestegnens Politi)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Jens Børsting (Politiinspekør Midt og Vestsjællands Politi)
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