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Beslutning for punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Der blev orienteret om at referat fra Beredskabskommissionens møde d. 7. marts 2017 vedlægges dette punkt som
bilag og referatet af mødet d. 7. marts 2017 skal godkendes af Beredskabskommissionens medlemmer ved at
godkende dette punkt.
Beredskabskommissionens medlemmer bedes derfor i forbindelse med frigivelse af dette referat trykke "Godkend"
til dette punkt (orange knap i øverste venstre hjørne), hvis det vedhæftede referat kan godkendes.
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Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Pkt.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Referat fra sidste møde skal underskrives af Beredskabskommissionens medlemmer.

2

Beslutning for punkt 2: Regnskab 2015/2016
Punkt 1 tiltrådt med bemærkning om, at underskud skal fordeles med kommunernes bidrag som fordelingsnøgle.
Punkt 2 tiltrådt.
Punkt 3 tiltrådt.
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Punkt 2: Regnskab 2015/2016
Pkt.

Regnskab 2015/2016

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Regnskab 2015/2016 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse.
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Regnskab 2015/2016 godkendes og videresendes til godkendelse i interessentkommunerne, og
2. Underskud finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
3. Der gives en tillægsbevilling til budget 2017 til overførsel af projektmidler vedr.
CSR projekter for kommunerne på 120.000 kr.
Beslutningskompetence
Interessentkommunernes byråd
Sagsfremstilling
Regnskab 2015/2016 viser, at Østsjællands Beredskab er kommet godt fra start, men
ikke helt i mål. Samarbejdet mellem de 8 kommuner har betydet, at kommunernes
samlede udgifter til beredskab er reduceret 8,4 mio. kr. fra regnskabsresultatet i 2014
til regnskabsresultatet 2016. Regnskabet viser dog også, at Østsjællands Beredskab i
2016 går ud af året med et merforbrug på 8,2 mio. kr. på den ordinære drift akkumuleret over 5 kvartaler. Merforbruget skyldes, at det ikke er lykkes at udmønte de forventede besparelser, samt at der det første år er afholdt en række ekstraordinære udgifter
til arbejdet med effektiviseringer og implementering af den nye fælles beredskabsorganisation. Det foreslås, at underskud finansieres af kassebeholdningen. Underskud på
driften indgår i opgørelse af egenkapitalen.

Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)
Driftsindtægter i alt

Tillægsbevillinger

Budget

Regnskab

Afvigelse

-126,0

-4,4

-133,4

7,4

Kerneopgave

-96,0

-4,4

-97,3

1,3

Serviceopgaver

-30,0

0,0

-36,1

6,1

Driftudgifter i alt

119,3

4,4

134,8

-15,5

Kerneopgave

103,3

4,4

109,6

-6,3

Serviceopgaver

16,0

0,0

25,2

-9,2

Nettodrift

-6,7

0,0

1,4

-8,2

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringer kerneopgave

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringer kerneopgave

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringer serviceopgaver

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,7

0,0

1,4

-8,2

Finansiering og balanceforskydninger mv.

0,0

0,0

-4,6

4,6

Lån

0,0

0,0

0,0

0,0

Afdrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Renter

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansforskydninger

0,0

0,0

-4,7

4,7

-6,7

0,0

-3,2

-3,5

Heraf hensættelser til investeringer jf. afskrivning

6,7

0,0

6,7

0,0

Resultat inkl. hensættelser

0,0

0,0

3,5

-3,5

Resultat af drift og anlæg

Resultat likvid beholdning (+ =underskud)
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Punkt 2: Regnskab 2015/2016
Der var i budgettet forudsat en likvid beholdning ultimo 2016 på 6,7 mio. kr. Regnskabet viser en likvid beholdning på 3,2 mio. kr. hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end forventet.
Forskellen skyldes et negativt resultat af den ordinære drift på 8,2 mio. kr., der delvist
modsvares af et positivt resultat på finansforskydninger på 4,7 mio. kr.
Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i regnskabsåret 2015/2016 nedskrevet
med 7,4 mio. kr. Den samlede leasinggæld er afviklet med i alt 2,2 mio.kr.
Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.
I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter for kommunerne på i
alt 120.000 kr. jf. bilag. Restbudgettet søges overført til 2017.
Økonomi
Underskud foreslås finansieret af kassebeholdningen. Det vil betyde, at opsparede
midler til fremtidige investeringer reduceres med 8,2 mio. kr. som vil medføre, at der
ved udgangen af 2016 er en negativ opsparing på 1,5 mio. kr. og ved udgangen af
2017 en positiv opsparing på 3,4 mio. kr.
Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2016 er 8,8 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. lavere
end i åbningsbalancen.
Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal overskud/underskud fordeles mellem
interessentkommunerne efter fordelingsnøgle(r) fastsat i budgettet eller efter indbyggertal. Den fordelingsnøgle, der er anvendt i budgettet for 2015/2016 er kommunernes
finansiering.
Valg af fordelingsnøgle vil have betydning for, hvordan ændringer i egenkapitalen fordeles mellem de enkelte kommuner. Der lægges op til at underskud finansieres af kassebeholdningen og valg af fordelingsnøgle vil dermed ikke have betydning for kommunernes betaling til beredskabet.
Da underskuddet skyldes, at kommunernes i fællesskab ikke er nået i mål med de i
budgettet forventede besparelser, samt at der det første år er afholdt en række fælles
ekstraordinære udgifter til arbejdet med effektiviseringer, og implementering af den nye
beredskabsorganisation, kan underskuddet betragtes at vedrøre alle kommuner ligeligt.
Det betragtes derfor som rimeligt for alle kommuner i fællesskabet, at underskud i
regnskab 2015/2016 fordeles efter indbyggertal.
Alternativt kan anvendes kommunernes finansiering som fordelingsnøgle. Dette vurderes ikke relevant, da underskuddet ikke er forbundet med forskelle i serviceniveau hos
de enkelte kommuner. Alle kommuner får fortsat det serviceniveau, de tidligere har
fået, og som afspejles i det bidrag pr. indbygger, de betaler til beredskabet.
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Beslutning for punkt 3: Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
Orientering taget til efterretning.
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Punkt 3: Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
Pkt.

Kvartalsrapport 1. kv. 2017

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Kvartalsrapport for 1.kvartal 2017 fremlægges til orientering.
Indstilling
Det indstilles, at kvartalsrapporten tages til efterretning.

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 2017 forventer at budgettet overholdes. I dette resultat ligger dog hhv. mer- og mindreforbrug, som udligner hinanden:
• Merforbrug på løn til afhjælpende indsats. Ligesom i 2016 er budgetforudsætningerne for løn sat for lavt. Dette forventes at medføre et merforbrug på ca. 1,0
mio. kr.
• Merindtægter på blinde alarmer. Antallet af blinde alarmer forventes på baggrund af 2016 at blive højere end forudsat i budgettet. Det medfører en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr.

Der er herudover en række opmærksomhedspunkter i forhold til budgettet:
• Udgifter til advokater i forbindelse med udbud og forhandling af brandkontrakter
er ikke budgetlagt. Merudgiften forsøges dog dækket indenfor omprioriteringer
af den nuværende ramme.
• Indtægter på salg af kurser er lavere end forventet i budgettet. Det blev i forbindelse med fremlæggelse af besparelseskatalog i foråret 2016 besluttet, at Østsjællands Beredskab i 2017 skulle hente 1 mio. kr. i merindtægter ved salg af
kurser til flere interessentkommuner. Der er taget kontakt og sendt materiale til
alle interessentkommuner, men til trods for, at Østsjællands Beredskabs kurser
ikke er dyrere end de nuværende leverandører på markedet, har en række
kommuner meldt tilbage, at de ikke er interesserede i at ændre deres nuværende løsning. Der forventes derfor pt. en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til
budgettet. Arbejdet med salg af kurser fortsættes ligesom udgifter løbende tilpasses. Mindreindtægten forventes derfor at kunne klares indenfor den nuværende ramme.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
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Beslutning for punkt 4: Budget 2018-2021
Punkt 1 tiltrådt.
Punkt 2 ikke tiltrådt. Det besluttes i stedet at anvende kommunernes bidrag som fordelingsnøgle for budgettet.
Punkt 3: Det besluttes at stillingtagen til de fremlagte budgetudvidelses- og besparelsesforslag afventer sag om
økonomiske konsekvenser af nye brandkontrakter, der fremlægges for Beredskabskommissionen, når de
igangværende forhandlinger mv. er overstået.
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Punkt 4: Budget 2018-2021
Pkt.

Godkendelse af budget 2018-2021

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Budget 2018-2021 fremlægges til godkendelse i beredskabskommissionen. Det skal
efterfølgende videresendes til interessentkommunerne, som skal forelægge det til godkendelse i de respektive byråd.
Indstilling
Det indstilles at:
1. Forslag til budget 2018-2021 godkendes og videresendes til interessentkommunerne
2. Der anvendes en fordelingsnøgle for budgettet, hvor udgifter svarende til kommunernes finansiering af beredskabet, fordeles efter kommunernes andel af
den samlede finansiering, og overskud eller underskud fordeles efter indbyggertal.
3. Beredskabskommissionen tager stilling til, hvorvidt de i bilag fremlagte udvidelses- og besparelsesforslag skal indarbejdes i budgettet.
Beslutningskompetence
Interessentkommunernes byråd
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.
Tabel 1: Resultatopgørelse

Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)
Driftsindtægter i alt

2017 pris
Budget
2017

2018 pris
Budget
2018

2018 pris
Budget
2019

2018 pris
Budget
2020

2018 pris
Budget
2021

-109,3

-115,4

-115,4

-115,4

-115,4

Kerneopgave

-81,8

-85,9

-85,9

-85,9

-85,9

Serviceopgaver

-27,6

-29,5

-29,5

-29,5

-29,5

Driftudgifter i alt

106,2

105,6

105,6

105,6

105,6

Kerneopgave

88,3

87,9

87,9

87,9

87,9

Serviceopgaver

18,0

17,7

17,7

17,7

17,7

Nettodrift

-3,1

-9,8

-9,8

-9,8

-9,8

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringer kerneopgave

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringer serviceopgaver

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat af drift og anlæg

-3,1

-9,8

-9,8

-9,8

-9,8

Pris- og lønfremskrivning

0,0

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

Finansiering og balanceforskydninger mv.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lån

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Afdrag

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Renter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansforskydninger

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,1

-9,8

-10,1

-10,1

-9,8

Heraf hensættelser til investeringer jf. afskrivning

4,9

4,9

4,9

4,9

4,7

Resultat inkl. hensættelser

1,9

-4,9

-5,1

-5,1

-5,2

Resultat likvid beholdning (+ =underskud)
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Punkt 4: Budget 2018-2021

Forslag til budget 2018-2021 viser et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. i 2018,
hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til overslagsår 2018 i budget 2017
(2018-pl).
Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.
Jf. vedtægter for fællesskabet skal alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgler som
fastsættes i budgettet. Det foreslås jf. budgetnotatet, at udgifter fordeles efter kommunernes finansiering af beredskabet. Fordeling af budgettet har betydning for, hvordan
henholdsvis et overskud og et underskud i regnskabet skal fordeles mellem de enkelte
kommuner.
Der indgår i budgettet fortsat en forventet besparelse på Falckkontrakter på 5,0 mio. kr.
Det vil i løbet af foråret blive afgjort, hvorvidt den forventede besparelse kan indfries.
Såfremt de indkomne tilbud ikke indfrier den forventede besparelse, skal besparelsen
findes i andre tiltag.
Der er til budgettet udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til andre mulige besparelser. Kataloget indeholder også en række forslag til budgetudvidelser. Beredskabskommissionen skal tage stilling til, hvorvidt de fremlagte udvidelses- og besparelsesforslag skal indarbejdes i budgettet
Der er i budgettet taget udgangspunkt i samme overhead som tidligere år, der ved fællesskabets opstart blev sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i 2015, at
overhead skal nedbringes over årene. Der indgår derfor i budgetudvidelses- og besparelseskataloget et forslag om at nedsætte overheadbidrag med 670.000 kr. svarende til
1 pct. fra 2018, samt et forslag om at fjerne overheadbidrag helt fra 2019.
Jf. vedtægter for fællesskabet skal alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgle(r), som
fastsættes i budgettet. Fordeling af budgettet har jf. det fælleskommunale selskabs
vedtægter betydning for, hvordan henholdsvis et overskud og et underskud i regnskabet skal fordeles mellem de enkelte kommuner i henhold til udvikling i egenkapital og
evt. justering af takster.
Det foreslås, at udgifter svarende til kommunernes finansiering af beredskabet, fordeles efter kommunernes andel af den samlede finansiering, så udgifter og indtægter går
i 0 for alle kommuner, og at evt. overskud eller underskud fordeles efter indbyggertal.
Alle kommuner får fortsat det serviceniveau, de tidligere har fået, og som afspejles i
den finansiering pr. indbygger, de bidrager med til beredskabet. Det betragtes derfor
som rimeligt for alle kommuner i fællesskabet, at udgifter svarende til kommunernes
finansiering af beredskabet fordeles efter kommunernes andel af den samlede finansiering.
Genereres et overskud eller underskud i beredskabet uden at enkelte kommuner har
ændret i serviceniveau eller i finansiering til beredskabet i øvrigt betragtes det som
rimeligt for alle kommuner at antage, at overskud/underskud er fremkommet ved fælles
fortjeneste og bør fordeles ligeligt efter indbyggertal.
Økonomi
Budgettet viser en forbedring af den likvide beholdning på 9,8 mio. kr. i 2018.
Baseret på det forventede resultat i 2016, 2017 og 2018 forventes den likvide beholdning pr. 31.12.2018 at udgøre 16,1 mio. kr.
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Beslutning for punkt 5: Opsamling på temadag om krisestyring
Orientering taget til efterretning. Politiet bemærker, at det i nye bestemmelser for den nationale operative stab
(NOST) og den lokale operative stab (LBS) er præciseret at beredskabsdirektøren sidder i LBS, og at det skal
sikres, at de rette kompetencer er tilstede, herunder også beslutningskompetencer. Der opfordres til, at kravet til
beslutningskompetencer og problematikker i det nye tværkommunale beredskabssamarbejde i forbindelse hermed
indgår i beredskabskommissionens videre arbejde omkring håndtering af krisestyring.
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Punkt 5: Opsamling på temadag om krisestyring
Pkt.

Opsamling på temadag om krisestyring

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der blev d. 3. april 2017 afholdt temadag om krisestyring for beredskabskommissionen.
Samme dag blev der afholdt evalueringsmøde om indsatsen vedr. Urd for kommunaldirektørgruppen. I denne sag opsummeres de centrale pointer fra begge møder.
Indstilling
Det indstilles, at orientering tages til efterretning.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Der blev d. 3. april 2017 afholdt temadag om krisestyring for beredskabskommissionen.
Der blev rejst følgende spørgsmål:
• Bedre kendskab til forventninger i forbindelse med krisestyring:
o Hvornår iværksættes krisestab og hvordan foregår det?
o Hvem tager beredskabet kontakt til og hvem repræsenterer kommunerne
i de lokale beredskabsstabe?
o Hvordan træffes beslutninger om fordeling af fælles ressourcer i krisestyring, der går på tværs af flere kommuner?
o Hvordan koordineres og optimeres kommunikation internt såvel som eksternt?
• Drøftelse og nærmere afklaring af snitflade mellem det fælles beredskab og
kommunerne:
o Hvilke opgaver er overdraget til det fælles § 60 selskab og hvad forventes
det fortsat at kommunerne selv kan klare?
o Hvordan har de evt. gjort det anderledes i andre beredskaber?
o I hvilket omfang skal det fælles beredskab inddrages i forebyggende opgaver mod klimahændelser og hvordan finansieres denne indsats?

Det blev konkluderet at spørgsmålene omkring kendskab til procedure og forventninger
omkring krisestyring afklares i beredskabsplanerne, som netop er i gang med at blive
gennemarbejdet, så de bliver mere overskuelige og i højere grad tager højde for den
nye organisering af beredskabsområdet. Østsjællands Beredskab laver i tillæg hertil en
minivejledning/servicedeklaration om den generelle procedure og forventninger i forbindelse med krisestyring, der svarer på ovenstående spørgsmål. Vejledningen forventes færdig medio 2017.
Spørgsmålene omkring snitflade mellem det fælles beredskab og kommunerne er ved
at blive afklaret nærmere og vil blive forelagt Beredskabskommissionen på et kommende møde.
D. 3. april blev desuden afholdt evalueringsmøde om indsatsen vedr. Urd, hvor kommunaldirektørgruppen gav en række tilbagemeldinger om den gennemførte indsats og
input til håndtering af sådanne hændelser fremover. Disse input tages med i arbejdet
med beredskabsplaner og udarbejdelse af en minivejledning/servicedeklaration fra
Østsjællands Beredskab.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
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Beslutning for punkt 6: Orientering om afregning af refusionsopgørelse
Orientering taget til efterretning.
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Punkt 6: Orientering om afregning af refusionsopgørelse

Pkt.

Orientering om afregning af refusionsopgørelse

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der orienteres om, at mellemværende vedr. refusionsopgørelse skal afregnes med
interessentkommunerne, som følge af byrådenes behandling af sagen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orientering tages til efterretning.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen behandlede på møde i december 2016 en sag om refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen viste, at Østsjællands Beredskab samlet har en
gæld til kommunerne på 1,2 mio. kr. fordelt på forskellige poster, der består af både
gæld og tilgodehavender. De 1,2 mio. kr. fordeler sig forskelligt mellem alle 8 kommuner i fællesskabet. Det blev i sagen besluttet at indstille, at mellemværende mellem
kommuner og beredskab ikke afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet.
Sagen er efterfølgende sendt til behandling i interessentkommunernes byråd. Det blev i
sagen pointeret, at pga. økonomiske konsekvenser og principper om samme administrative praksis for alle interessentkommuner, vil det enten være alle kommuner, der
skal have afregnet resultat af refusionsopgørelsen eller ingen. Såfremt en enkelt interessentkommune ikke godkender Beredskabskommissionens anbefaling, om ikke at
afregne udestående, men bogføre det som et mellemværende i regnskabet, vil udestående således blive afregnet med alle kommuner, uanset om det drejer sig om et tilgodehavende eller en gæld for den enkelte kommune.
Det er endnu ikke alle kommuner, der har meldt tilbage med resultat af behandlingen i
deres byråd. Østsjællands Beredskab har fået tilbagemeldinger fra en række kommuner om, at de tiltræder Beredskabskommissionens indstilling. Beredskabet har dog
også modtaget tilbagemelding fra Stevns Kommune, om at de ønsker tilgodehavende
udbetalt. Beslutningen i Stevns Kommune betyder, at mellemværende vedr. refusionsopgørelse afregnes med alle kommuner.
Økonomi
Mellemværende forventes afregnet med alle kommuner i løbet af den kommende måned. Afregning af mellemværende har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 da
det er bogført på driften i 2016. Afregning af mellemværende påvirker dog den likvide
beholdning, der forværres med 1,2 mio. kr.
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Beslutning for punkt 7: Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Punkt 7: Eventuelt
Pkt.

Eventuelt

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt
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Beslutning for punkt 8: Godkendelse af referat af dette møde
Der blev orienteret om, at referat af beredskabskommissionsmøder fremadrettet skal godkendes elektronisk.
Det samlede referat af dette møde (10. maj 2017) skal godkendes af Beredskabskommissionens medlemmer ved
at de godkender dette punkt. Beredskabskommissionens medlemmer bedes derfor i forbindelse med frigivelse af
dette referat trykke "Godkend" til dette punkt (orange knap i øverste venstre hjørne), hvis det samlede referat for
dette møde kan godkendes.
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Punkt 8: Godkendelse af referat af dette møde
Beredskabskommissionens medlemmer bedes ved frigivelse af referatet for dette møde trykke "Godkend" (den
orange knap i øverste venstre hjørne) til dette punkt, hvis det samlede referat for hele mødet kan godkendes.
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