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Beslutning for punkt 1: Godkendelse af ny risikobaseret dimensionering
Indstilling tiltrådt. RBD'en tilrettes jf. Beredskabsstyrelsens bemærkninger inden den videresendes til behandling i
interessentkommunerne. Østsjællands Beredskab fremsender en skabelon til standarddagsorden til brug for
behandling af RBD i interessentkommunerne.
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Punkt 1: Godkendelse af ny risikobaseret dimensionering

Pkt.

Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Risikobaseret dimensionering med Beredskabsstyrelsens bemærkninger fremlægges
til godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at forslag til risikobaseret dimensionering med Beredskabsstyrelsens bemærkninger godkendes og videresendes til behandling i interessentkommunerne.
Beslutningskompetence
Interessentkommunerne
Sagsfremstilling
Forslag til risikobaseret dimensionering har jf. gældende regler været sendt til høring
hos Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har givet en række bemærkninger, der
fremgår af bilag.
Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser jf. bilag. Bemærkningerne vurderes ikke at give anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan overordnet set betragtes som en accept af den
fremsendte plan.
Økonomi
Der er i budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. Såfremt forslag til
risikobaseret dimensionering og principper for udmøntning af denne i en konkret model
kan godkendes af alle parter vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr.
årligt fra juli 2018 og frem.
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Beslutning for punkt 2: Model for det operative beredskab
Indstillings tiltrædes med aftale om, at der på møde i januar fremlægges en model for implementering af den nye
risikobaserede dimensionering samt oplæg til hvordan serviceopgaver og bidragssatser fremover kan håndteres.

3

Punkt 2: Model for det operative beredskab
Pkt.

Model for operative beredskab

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der fremlægges en konkret model for det operative beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen
opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse
samt krav om fastholdelse af responstid.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med den fremlagte model.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
I den risikobaserede dimensionering fremgår, hvilke køretøjer, og hvor meget mandskab, der vil være placeret i de enkelte delområder. Det fremgår ikke på hvilke adresser og med hvilken fordeling indenfor området, det vil blive udmøntet. Det fremgår heller ikke om opgaven i de enkelte delområder skal varetages af Falck eller Østsjællands
Beredskab.
Ledelsen har sammen med formandskabet og en kommunaldirektør udarbejdet en
konkret model for det operative beredskab med placering af stationer, materiel og
mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen lever op til de
rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den
opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en besparelse på min. 5 mio. kr.
samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau.
Modellen indeholder en række opmærksomhedspunkter, som vil blive fremlagt på Beredskabskommissionens møde med henblik på at opnå et fælles udgangspunkt omkring disse, inden den videre behandling.
Modellen vil blive fremlagt til endelig godkendelse i Beredskabskommissionen primo
2018, når ny risikobaseret dimensionering er behandlet af alle byråd.
Økonomi
Der er i budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. Såfremt forslag til
risikobaseret dimensionering og principper for udmøntning af denne i en konkret model
kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr.
årligt fra juli 2018 og frem.
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Beslutning for punkt 3: Kommunikation
Der udarbejdes fælles talepapir/notat til brug for orientering af byråd mv. samt fælles pressemeddelelse.
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Punkt 3: Kommunikation
Pkt.

Kommunikation

Sagsnr. 289413

Beredskabskommissionen

punkt

Resume
Der skal i punktet tages stilling til kommunikation efter mødet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at det besluttes, hvad der skal kommunikeres efter Beredskabskommissionens møde.
Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen
Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til kommunikation efter Beredskabskommissionens møde.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
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Beslutning for punkt 4: Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Punkt 4: Eventuelt
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Beslutning for punkt 5: Punkt fra formanden
Formanden fremlagde beredskabsdirektørens ønske om lønforhandling. Det besluttes, at det nye formandskab
bemyndiges til, at forhandle ny lønaftale for beredskabsdirektøren på plads, når den risikobaserede dimensionering
er behandlet i byrådene.
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Punkt 5: Punkt fra formanden
Formanden fremlægger punktet på mødet.
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Punkt 6: Godkendelse af referat fra dette møde
Referater fra Beredskabskommissionens møder skal godkendes elektronisk. Beredskabskommissionens
medlemmer bedes i forbindelse med frigivelse af dette referat trykke "Godkend" til dette punkt (orange knap i
øverste venstre hjørne), hvis det samlede referat fra dette møde kan godkendes.
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Punkt 7: Præsentationsmateriale til mødet
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