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Pkt. 1
Sagsnr. 278396

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Der fremlægges kvartalsrapport til orientering herunder ledelsesberetning,
budgetopfølgning og nøgletal for områderne.

Indstilling
Administrationen indstiller, at kvartalsrapporten tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Østsjællands Beredskab har i 3. kvartal 2016 kørt til 535 hændelser. Det samlede krav
til udrykningstid er overholdt.
Opfølgningen efter 3. kvartal 2016 viser et merforbrug på 11,6 mio.kr. i regnskabsår
2015/2016 (5 kvartaler). Dette er en ændring på 2,2 mio. kr. siden sidste
budgetopfølgning, som dog primært vedrører enkelte kommuner.
De 2,2 mio. kr. består af:
Merforbrug på 1,0 mio.
kr.

Merforbrug på 0,1 mio.
kr.

Tjenestemandspensioner Der var i nogle kommuners
Roskilde og Stevns
bidrag til Østsjællands
Beredskab ikke indregnet budget
til tjenestemandspensioner, da
det i disse kommuner har ligget
på fælles HRkonti i
kommunerne. Kommunerne, der
udlåner tjenestemænd, opkræver
dog betaling for pensionsbidrag
jf. den aftale, der er indgået om
udlån af tjenestemænd.
Østsjællands Beredskab har ikke
budgetmæssig dækning til
betaling af dette beløb, og det
bliver derfor en merudgift.
Såfremt Østsjællands Beredskab
fortsat skal finansiere denne
udgift indenfor den nuværende
ramme vil det kunne betragtes
som krav om en yderligere
besparelse.
Forureningssager
Netto merforbrug på opgaver
vedr. oprydning efter forurening
på 0,1 mio.kr. Merforbrug
skyldes mindreindtægter grundet
at forsikringsselskaber i stigende
grad råder deres kunder til at
afvise betaling af opkrævede
udgifter til oprydning efter
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Merforbrug på 0,9 mio.
kr.

Sikringsopgaver i
Roskilde Kommune

Merforbrug på 0,2 mio.
kr.

Hjælpemiddeldepot i
Køge Kommune

forurening. Der arbejdes på en
løsning jf. andet punkt på
dagsorden.
Merforbrug skyldes primært
opkøb til lager til opgaver som er
prioriteret, men som først laves
og betales primo 2017. Til trods
for merforbrug bidrager opgaven
i indeværende regnskabsår
fortsat med et økonomisk tilskud
til kerneopgaven efter
udgiftsmæssige
regnskabsprincipper, som blot er
mindre end forventet.
Merforbrug skyldes, at
hjælpemiddeldepotet efter
gældende regler skal hensætte
midler svarende til den årlige
afskrivning på ejede biler. Dette
er ikke gjort tidligere og er derfor
en merudgift ved overgangen til
Østsjællands Beredskab. Denne
merudgift var forudsat finansieret
af mindreudgifter på
hjælpemiddeldepotets øvrige
drift, hvilket det dog nu kan
konstateres, at det ikke har
været muligt at realisere. Til
trods for merforbrug bidrager
opgaven i indeværende
regnskabsår fortsat med et
økonomisk tilskud til
kerneopgaven efter
udgiftsmæssige
regnskabsprincipper, som blot er
mindre end forventet.

Økonomi
Det samlede merforbrug i indeværende regnskabsår skyldes i høj grad en række
engangsudgifter i forbindelse med fusion og implementering, eller tidsmæssigt
forskudte besparelser. Det er bl.a. merudgifter til investeringer og implementering af ny
vagtcentral, udgifter til ekstern bistand til gennemførelse af udbud samt forventede
besparelser på Falckontrakter, der endnu ikke er indfriet.
Østsjællands Beredskab forventer derfor fortsat, at merforbrug kan hentes i
mindreforbrug de kommende år jf. det godkendte budget for 2017-2020.
Trods det forventede merforbrug er det fortsat lykkes Østsjællands Beredskab allerede
det første år at indfri en besparelse på ca. 8 mio. kr. årligt sammenlignet med
kommunernes udgifter til beredskab i 2014.
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Bilag til punkt nr. 1:
- Kasse og regnskabsregulativ ØSB - bilag
Beslutning 16.12.2016
Taget til efterretning.
Der blev under punktet orienteret om, at merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. bidrag til
tjenestemandspensioner ikke længere er aktuelt, da der er fundet en løsning på
finansiering med de involverede kommuner.
Det bemærkes, at merforbrug på serviceopgaver er et anlæggende mellem
Østsjællands Beredskab og den kommune, der har tilvalgt den enkelte ydelse.
Der skal fremover være en tydeligere opdeling mellem kerneopgave og serviceopgaver
i økonomirapporteringen.
Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 2
Sagsnr. 278396

Opsamling på budget 2017-2020
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Beredskabskommissionen godkendte budget 2017-2020 på møde i maj. Der
fremlægges nu en opfølgning på den videre behandling af budgettet samt mere
detaljerede oversigter over budgettet.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Beredskabskommissionen godkendte budget 2017-2020 på møde i maj. Budgettet er
efterfølgende sendt til interessentkommunerne som ifølge vedtægterne for
Østsjællands Beredskab skal forelægge det til godkendelse i kommunalbestyrelsen
senest d. 1. oktober.
Alle kommuner undtaget Køge har godkendt budgettet. Grundet en administrativ
misforståelse har Køge Kommune endnu ikke behandlet budget 2017-2020, men det
vil blive behandlet på førstkommende byrådsmøde.

Det godkendte budget bliver fulgt af et mere detaljeret budget til brug for driften i 2017.
Østsjællands Beredskab har endnu ikke haft ressourcer til at færdiggøre de mere
detaljerede budgetforudsætninger, men forventer at de vil være klar inden årets
udgang. Budgetforudsætninger for 2017 vil blive fremlagt på
Beredskabskommissionens møde i marts 2017.

Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning 16.12.2016
Taget til efterretning.

Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 3
Sagsnr. 278396

Tidsplan for regnskab 2015/2016
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Tidsplan for regnskab 2015/2016 fremlægges til godkendelse.

Indstilling
Administrationen indstiller, at tidsplan for regnskab 2015/2016 godkendes.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal der aflægges regnskab efter reglerne i
Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Fællesskabets første regnskabsår løber
fra 1.10.2015 til 31.12.2016. Administrationen har haft det første indledende møde med
den uvildige revision, og er blevet enige om nedenstående forslag til tids- og
procesplan for regnskabet:

Aktiviteter

Periode

Forberedelse af regnskab

1. dec-31. dec.

Supplementsperiode

1. jan-14. jan.

Udarbejdelse af regnskab

14. jan-2. feb.

Regnskab til revision

3. feb-17. feb.

Opsamling på revisionens eventuelle bemærkninger

20. feb-23.feb.

Udsendelse formøde

24. feb.

Formøde med Kommunaldirektørgruppe

28. feb.

Udsendelse til Beredskabskommissionsmøde

1. mar.

Godkendelse Beredskabskommission

7. mar.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Beslutning 16.12.2016
Indstilling tiltrådt.
Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 4
Sagsnr. 278396

Åbningsbalance og
refusionsopgørelse
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Der fremlægges status på åbningsbalance samt refusionsopgørelse. Det indstilles, at
der ikke sker en afregning af udestående, men at det bogføres som et mellemværende
mellem Østsjællands Beredskab og de enkelte kommuner.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. status på åbningsbalance tages til efterretning, og
2. udkast til refusionsopgørelse godkendes, og
3. udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab ikke afregnes
men bogføres som et mellemværende i regnskabet.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
I forbindelse med forberedelserne til sammenlægning af de 8 kommunale
beredskabsenheder lavede PWC i samarbejde med interessentkommunerne en
foreløbig åbningsbalance pr. 1.1.2015.
Denne åbningsbalance skulle ved selskabets start fremskrives til 1.10.2015 samt
påtegnes af PWC.
Grundet uenighed mellem PWC og styregruppe for fusionen omkring vilkår for arbejdet
med åbningsbalancen, har det været vanskeligt at få tilstrækkelig bistand fra PWC til at
færdiggøre åbningsbalancen. Først i efteråret 2016 har administrationen i Østsjællands
Beredskab i samarbejde med den ny antagne revision, været i stand til at afklare de
sidste udeståender med ejerkommuner, så den teknisk fremskrevne åbningsbalance
kunne godkendes. PWC har ultimo november via mail tilkendegivet at de gerne vil rette
de sidste udeståender og underskrive åbningsbalancen inden regnskabsaflæggelse.
Åbningsbalancen pr. 1.10.2015 blev lavet på baggrund af oplysninger, der var til
rådighed i perioden op til stiftelsen. Åbningsbalancen tager ikke højde for de udgifter og
indtægter, 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 ydelser, 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.
Grundet uklarhed omkring åbningsbalancen og mangel på ressourcer i Østsjællands
Beredskab har udarbejdelse af refusionsopgørelsen ikke kunnet overholde den
tidsplan, der blev fremlagt på Beredskabskommissionens møde i maj 2016, men er
blevet ca. 2 mdr. forsinket.
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Udkast til refusionsopgørelse fremlægges nu til godkendelse. Det er drøftet med
Østsjællands Beredskabs nye revision EY samt sendt til gennemsyn hos
økonomichefer i interessentkommunerne.

Økonomi
Refusionsopgørelsen kan efter godkendelse blive enten afregnet med
interessentkommunerne eller bogført som et mellemværende. Refusionsopgørelsen
viser, at Østsjællands Beredskab samlet har en gæld til kommunerne i størrelsesorden
1,3 mio. kr. fordelt på forskellige poster, der består af både gæld og tilgodehavender.
De 1,3 mio. kr. fordeler sig forskelligt mellem de 8 kommuner. Der pågår fortsat
drøftelser om detaljerne for refusionsopgørelsen mellem Østsjællands Beredskab og
kommunernes økonomichefer, og bilag med endelig refusionsopgørelse vil derfor blive
eftersendt.
Beslutning 16.12.2016
Punkt 1, 2 og 3 i indstilling tiltrådt.
Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 5
Sagsnr. 278396

Kasse- og regnskabsregulativ
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Østsjællands Beredskab fremlægges til
godkendelse.

Indstilling
Administrationen indstiller, at kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag
godkendes.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Jf. Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7 er fællesskabet forpligtet til i et særligt
regulativ at fastsætte nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og
regnskabsvæsen m.v.
Regulativet skal stiles til fællesskabets revision, som også skal underrettes om alle
ændringer af regulativet før de sættes i kraft.
Administrationen har i overensstemmelse med disse regler udarbejdet et kasse- og
regnskabsregulativ, der beskriver principper for økonomisk styring og forretningsgange
omkring bl.a. bogføring og kontroller.
Kasse- og regnskabsregulativet er gennemgået af fællesskabets revisor.

Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Af kasse og regnskabsregulativet fremgår det, at mer- og mindreforbrug mellem årene
kan overføres til næste år, men skal behandles som en tillægsbevilling. Der forventes i
indeværende regnskabsår et merforbrug, som Beredskabskommissionen tidligere har
tilkendegivet forventning om overføres til næste år.

Bilag til punkt nr. 5:
- Kasse og regnskabsregulativ ØSB - bilag
- Bilag 1 Delegationsplan
- Bilag 2 - Økonomistyringsregler ØSB Bevillinger og overførselsregler
- Bilag 3 - Økonomistyringsregler ØSB Budgetansvar og budgetopfølgning
- Bilag 4 - Økonomisk ledelsestilsyn ØSB
- Bilag 5 - Anvisning, attestation og bogføring ØSB
- Bilag 7 - Anvendelse af betalingskort
- Bilag 6 - Afskrivning af fordringer
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Beslutning 16.12.2016
Indstilling tiltrådt

Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 6

Godkendelse af leasing af nye køretøjer i
forbindelse med nye brandkontrakter

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Der ansøges om godkendelse af leasing af nye køretøjer i forbindelse med
implementering af nye brandkontrakter primo 2018.

Indstilling
Administrationen indstiller, at det godkendes, at Østsjællands Beredskab leaser 9 nye
køretøjer til en forventet kontraktsum på ca. 28,4 mio. kr. der ved en leasingperiode på
15 år forventes at medføre en årlig driftsudgift på knapt 2 mio. kr.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
For at sikre størst mulig fleksibilitet for hele områdets muligheder for at udnytte
materiellet bedst muligt, er det i forbindelse med udbud af nye brandkontrakter
besluttet, at Østsjællands Beredskab skal stille de nødvendige køretøjer til rådighed for
leverandøren.
Med den nuværende portefølje af køretøjer i den nuværende Risikobaserede
Dimensionering, vil det i den forbindelse blive nødvendigt at anskaffe 9 køretøjer primo
2018. Da leveringstid for nye beredskabskøretøjer er relativ lang (ca. 12 måneder)
ansøges der allerede nu om godkendelse til at påbegynde forberedelserne til leasing af
nye biler, som skal være klar til kontraktstart.
4 stk. autosprøjte
2 stk. redningsstige/lidt
2 stk. vandtankvogn
1 stk. miljøbil
I alt

á 3.600.000 kr.
á 4.500.000 kr.
á 2.000.000 kr.
á 1.000.000 kr.

14.400.000 kr.
9.000.000 kr.
4.000.000 kr.
1.000.000 kr.
28.400.000 kr.

Der er i udbud af brandkontrakter lagt op til flere forskellige modeller herunder en
model der bygger på en alternativ Risikobaseret Dimensionering med færre
udrykningsenheder og færre køretøjer. Vælges og godkendes denne model vil antallet
af køretøjer Østsjællands Beredskab leaser blive tilsvarende lavere.
Vælges model med alternativ RBD forventes de samlede udgifter til leasing at blive i
størrelsesorden 15-22 mio. kr. afhængigt af antallet af tilvalg.
En præcis opgørelse af antallet af leasede køretøjer, kontraktsum og årlig driftsudgift
vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af resultatet af udbuddet.
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Økonomi
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Udgifter til leasing af køretøjerne vil blive finansieret indenfor den nuværende ramme.
Eventuel startsbetaling, der ikke kan finansieres indenfor den løbende drift, foreslås
finansieret af opsparede midler til geninvesteringer (hensættelser).

Beslutning 16.12.2016
Indstilling tiltrådt.
Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 7

Deltagelse i større tværfaglig øvelse

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

13

Lukket punkt

Pkt. 8

Lægefaglig bistand og indkøb af modul
til håndtering af tilskadekomne

Sagsnr. 278396

Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Der orienteres om behov for køb af lægefaglig bistand samt nødtasker til håndtering af
tilskadekomne.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. der tilknyttes beredskabet en lægelig ansvarlig, og
2. der indkøbes moduler gennem Hovedstaden Beredskab svarende til 4 bure á
13 nødtasker.
3. udgiften til lægefaglig bistand og leje af iltapparater på 73.000 kr. i 2017 og frem
finansieres indenfor den samlede ramme i 2017 og indgår som et punkt i
budgetbehandlingen af budget 2018-2021.
4. udgiften på 150.000 kr. til indkøb af nødtasker til håndtering af tilskadekomne i
2017 finansieres af hensættelser til investeringer.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
I forbindelse med autorisation til udvidet nødbehandling af svært tilskadekomne og
røgforgiftede personer, har der tidligere til de enkelte beredskaber været tilknyttet en
lægelig ansvarlig. Med etableringen af selskabet Østsjællands Beredskab, er denne
tilknytning ophørt for henholdsvis den private entreprenør Falck A/S og det kommunale
brandvæsen. Dermed er det ikke længere muligt for brandfolk på nuværende tidspunkt,
at kunne udøve en supplerende livreddende behandling med ilt, samt at anvende
halskraver og spineboard i de situationer, hvor den præhospitale enhed enten endnu
ikke er ankommet eller ved større hændelser med mange tilskadekomne.
Østsjællands Beredskabs nuværende materiel til nødflytning og håndtering af mange
tilskadekomne ved større hændelser, er dels mangelfuldt samt forældet og dermed
operativ urentabelt. Med erfaringer fra udlandet er der nu i Danmark udviklet nogle
mere tidssvarende moduler indeholdende effektive bæreseler, ilt samt let anvendelig
udstyr til nødbehandling af bl.a. større blødninger i form af torniquet. Modulerne er
således tiltænkt til de situationer, hvor de præhospitale resurser enten er
utilstrækkelige eller ikke har mulighed for indsættelse grundet særlige farer.
Østsjællands Beredskab ønsker at få tilknyttet en lægelig ansvarlig til fastlæggelse af
retningslinjer vedrørende lægelig delegation af behandlingsmuligheder og lægelig
ordination til nødbehandling. I forbindelse med denne rammedelegering skal den
lægelig ansvarlige ved beredskabet medvirke til at sikre, at brandmandskabet
14

behersker deres kompetencer og har det rette udstyr, gennem deltagelse i møder,
instruktørsamlinger, undervisning samt øvrige mødeaktivitet med interne og eksterne
samarbejdspartnere herunder regionen.
Østsjællands beredskab ønsker at indkøbe 4 moduler á 13 nødtasker som er identiske
med de omkringliggende beredskabers. Modulerne placeres strategisk ud fra
muligheden for hurtig indsættelse i henholdsvis eget slukningsområde samt til
assistance i de omkringliggende distrikter. Denne prioritering skal således medvirke til
et velfungerende og fleksibelt beredskab, som kan afhjælpe og afbøde
konsekvenserne af en større ulykke herunder terrorangreb, gennem en effektiv
redningsindsats.

Økonomi
Udgiften til lægefaglig bistand samt indkøb af moduler med nødtasker forventes at
være:
2016 pris i 1000 kr.

2017

2018

2019

2020

Lægelig ansvarlig

50

50

50

50

Indkøb af moduler

146

-

-

-

Leje af iltflasker

27

23

23

23

I alt

223

73

73

73

Det foreslås at udgiften til lægefaglig bistand og leje af iltapparater på 73.000 kr. i 2017
og frem finansieres indenfor den samlede ramme i 2017 og indgår som et punkt i
budgetbehandlingen af budget 2018-2021.
Det foreslås også at udgiften på 150.000 kr. til indkøb af nødtasker til håndtering af
tilskadekomne i 2017 finansieres af hensættelser til investeringer.

Beslutning 16.12.2016
Indstilling tiltrådt.
Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 9
Sagsnr. 278396

Orientering om CSR-projekt "Ildfugle"
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Der orienteres om evaluering af Corporate Social Responsability (CSR) projektet, som
Østsjællands Beredskab har gennemført i Roskilde Kommune.

Indstilling
Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Center for boligsocial udvikling (CFBU) har foretaget en evaluering af CSR-projekt
”Ildfugle”. Evalueringen er vedlagt som bilag.
Evalueringen fra CFBU viser, at 36 procent af deltagerne på projekt ildfugle
efterfølgende påbegynder uddannelse eller job. Dette resultat ligger over Roskilde
Kommunes formulerede mål. Evalueringen viser ligeledes, at deltagernes
mødestabilitet, selvtillid og evne til at tage ansvar øges betragteligt.
Roskilde Kommune er pt. den eneste af de 8 interessentkommuner, der har
gennemført ildfugleforløb. Østsjællands Beredskab tilbyder dog også ildfugleprojekter
til øvrige interessentkommuner.
Team Ildfugle er et gruppebaseret aktiveringsforløb for unge på uddannelseshjælp og
kontanthjælp, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse eller få
fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen har som mål at gøre deltagerne bedre i stand
til at varetage en uddannelse eller et job. Tankegangen er, at dette kræver, at
deltagerne udvikler sig på flere parametre. Overordnet handler disse om, at de får
bedre sundhed, øgede sociale færdigheder og udvikler sig personligt i form af øget
selvværd og selvtillid. Ligeledes er det et mål, at deltagerne får mere erhvervserfaring,
bedre social forståelse og føler større ansvar for det boligområde, de kommer fra.
Således hviler projektet på følgende fem fokusområder:
Fællesskab og personlig udvikling
Fælles aktiviteter – fx rapelling og røgdykning – som fokuserer på
samarbejde og personlig udfordring. Deltagerne formulerer desuden
deres egne, personlige mål med forløbet
Praktisk erhvervserfaring
Deltagerne er i erhvervspraktik hos lokale virksomheder og varetager
mindre byggeprojekter i de lokale boligområder. På den måde tager de
del i områdernes udvikling samtidig med at de får konkret erfaring med
livet og kravene på en arbejdsplads
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Sociale arrangementer
Deltagerne planlægger og afvikler et arrangement, som er til gavn for
andre. Det kan være et julearrangement, en åbningsreception eller
lignende, som giver udfordringer omkring planlægning af en event og
stifter praktisk bekendtskab med projektledelse i mindre skala

Fokus på sundhed
Deltagerne laver aktiviteter, som er målrettet mod at forbedre deres
sundhed. Der udarbejdes en sundhedsprofil for hver enkelt deltager, der
laves ofte morgentræning og fysisk aktivitet, ligesom der spises
morgenmad og frokost på brandstationen, hvor kvalitetsniveauet i
ernæring og sundhed kan følges nøje
Faglige færdigheder
Deltagerne får kompetencegivende uddannelse, som førstehjælp og elementær
brandbekæmpelse. Ligeledes arbejdes der med jobsøgning og cv-skrivning, såvel som
at deltagerne får mulighed for at øve sig i at gå til jobsamtale

Et forløb i Team Ildfugle varer 12 uger med program mandag til fredag. Antallet af
timer, der afvikles på en dag øges gradvist over forløbet, således at deltagerne
efterhånden når op på 37 ugentlige timer. Indsatsen kan rumme op til 12 deltagere på
hvert hold.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
CSR-projekter i Østsjællands Beredskab afregnes med kommuner eller boligselskaber
efter et princip om, at forløbene ikke skal give hverken overskud eller underskud.
Takster for CSR-projekter skal dog jf. Budget og regnskabssystem for kommuner
beregnes efter omkostningsmæssige regnskabsprincipper, hvor også indirekte
omkostninger som fx andel af husleje, administration og ledelse skal være indeholdt.
Da CSR-projekterne typisk ikke medfører ansættelse af yderligere administrative
ressourcer eller leje af ekstra bygninger, vil den del af taksterne, der vedrører indirekte
omkostninger reelt kunne betragtes som et bidrag til kerneopgaven grundet synergi
med den øvrige opgaveløsning i selskabet.

Beslutning 16.12.2016
Taget til efterretning.
Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 10
Sagsnr. 278396

Møder i 2017
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Resume
Forslag til mødedatoer for 2017 er udsendt til borgmestersekretærerne via Doodle.

Indstilling
Det indstilles, at mødedatoerne tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling
Forslag til mødedatoer for 2017 er udsendt til borgmestersekretærerne via Doodle, og
mødedatoerne er i samarbejde med formanden valgt ud fra, hvornår flest kan.
Mødeindkaldelser er udsendt til:
Den 7. marts 2017 kl. 9.00 – 11.00
Den 10. maj 2017 kl. 9.00 – 11.00
Den 14. september 2017 kl. 9.00 – 11.00
Den 14. december 2017 kl. 9.00 – 11.00.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning 16.12.2016

Taget til efterretning.

Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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Pkt. 11
Sagsnr. 278396

Eventuelt
Beredskabskommissionen

Åbent punkt

Beredskabsdirektøren orienterede om:
 Projekt vedr. frivillige i lokalsamfundet i samarbejde med bl.a. Røde Kors
 Status for offentliggørelse af udbud
 Indførelse af elektronisk dagsorden fra 2017
 Forsøgsprojekt vedr. veteraner
 Status på fælles vagtcentral, køretøjer, computere mv.

Ikke til stede: Ole Bjørstorp, Joy Mogensen, Mogens Lauridsen, Jens Børsting, Claus
Hallager Larn
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