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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
--------------------------------------------------------------Resume

Sagsfremstilling

Indstilling
Det indstilles, at dagsorden godkendes
Beslutning 17.2.2016
Dagsorden godkendt.
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Pkt. 2 Orientering om hændelse i december 2015
--------------------------------------------------------------Resume.

Sagsfremstilling
Greve Kommune har bedt om, at der fremlægges en orientering til den fælles
beredskabskommission om regnhændelsen i julen 2015.
Det er i Østsjællands Beredskab almindeligt gældende praksis, at vagthavende
indsatsleder indberetter en døgnrapport og at alle større hændelser efterfølgende
evalueres af ledelsen. Østsjællands Beredskabs har i forbindelse med evaluering af
hændelsen konstateret forvirring omkring instrukser og kontaktoplysninger i
beredskabsplanerne, der efterfølgende er præciseret. Beredskabsplaner i øvrige
kommuner er ligeledes blevet efterset med samme formål. Herudover er Østsjællands
Beredskabs oplevelse af hændelsen, at beredskabets indsats forløb hensigtsmæssigt
og efter planen. Døgnrapport fra indsatsleder er vedhæftet som bilag.
Hændelsen er ligeledes evalueret på møde mellem Greve Kommune, KLAR Forsyning
og Østsjællands Beredskab. Referat af dette møde er vedhæftet som bilag.
Endelig er orientering forelagt Greve Byråd på møde d. 25. januar 2016.

Bilag
Bilag 2: Døgnrapport vedr. regnhændelse i julen 2015
Bilag 3: Referat – Evalueringsmøde mellem forsyning, beredskab og Greve Kommune
Indstilling
Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Beslutning 17.2.2016
Orientering taget til efterretning.
Det opprioriteres, at alle kommuner er grunddigt informeret omkring plan for
krisestyring.
Der laves en temadag i forbindelse med et kommende møde omkring krisestyring og
de forskellige aktørers rolle heri.
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Pkt. 3 Kvartalsrapport for 4. kv. 2015 inkl. finansiering af forventet merforbrug
--------------------------------------------------------------Resume
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2015 fremlægges til orientering.
Beredskabskommissionen skal tage stilling til, hvordan forventet merforbrug skal
finansieres.
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.
Jf. vedtægterne indgår 4. kvartal 2015 i selskabets første regnskabsår, der aflægges
pr. 31.12.2016. Denne kvartalsrapport dækker således én ud af 5 perioder, der vil
indgå i årsrapport for regnskabsåret 2015/2016.
Grundet udfordringer med implementering af økonomisystem, kontoplan og andre nye
administrative arbejdsgange indeholder kvartalsrapporten denne gang ikke en fordeling
af forventet regnskab på kommuneniveau. Dette forventes at være på plads til de
kommende kvartalsrapporter.
Kvartalsrapporten viser, at Østsjællands Beredskab i 2016 forventer at kunne udmønte
halvdelen af den årlige besparelse på 10 mio. kr., der indgik i aftalen mellem
regeringen og KL. Det betyder, at der samlet er fundet besparelser for 11,8 mio. kr.
siden regnskab 2014.
Figur 1: Regnskab og budget til beredskab (ekskl. serviceopgaver) i mio. kr.

Det betyder også, at der i forhold til det fuldt reducerede budget forventes et
merforbrug på 4,9 mio. kr. (6,1 mio. kr. inkl. 4. kvartal 2015). Merforbruget består af en
manglende udmøntning af besparelser på 3,8 mio. kr. og merudgifter/mindreindtægter
på 1,1 mio. kr. Bestyrelsen godkendte i forbindelse med åbningsbalancen et budget,
der var i balance, men hvor der, som det fremgik af resultatoversigten, indgik en
besparelsespulje på 3,8 mio. kr. som skyldtes, at ikke alle kommuner havde nedbragt
deres udgifter i henhold til det nye budget. Puljen skulle udmøntes via forhandlinger
med Falck og øvrige effektiviseringstiltag. Det er nu blevet en realitet, at det er meget
svært at gennemføre uden at det mærkes på serviceniveau, og puljen forventes derfor
ikke at kunne indfries i 2016. Det resterende merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes
ekstraordinære implementeringsudgifter til bl.a. økonomisystem og uddannelse af
personale til vagtcentral samt mindreindtægter på hjælpemiddeldepot i Køge.
Budgettet er inkl. overhead på 3 pct., der indgår kommunernes obligatoriske bidrag til
Østsjællands Beredskab.
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Beredskabskommissionen skal tage stilling til, hvordan forventet merforbrug skal
finansieres:
Model A: Jf. ejerstrategien accepterer ejerkommunerne, at det ikke lykkes Østsjællands
Beredskab at finde den fulde besparelse i 2015, 2016 og 2017. Merforbrug kan i tråd
med denne tilkendegivelse blive finansieret som en tillægsbevilling fra de
ejerkommuner, merforbruget vedrører. Hvis denne løsning vælges, vil der blive rejst en
særskilt sag om dette på beredskabskommissionens møde i maj, når der er fuldt
overblik over forventet regnskab fordelt på ejerkommuner.
Model B: Merforbrug finansieres via negativ overførsel til 2017. Dette må forventes at
medføre renteudgifter.
Model C: Merforbrug finansieres via besparelser i organisationen, der kan påvirke
serviceniveau. Hvis denne løsning vælges, vil administrationen udarbejde et
besparelseskatalog, der forelægges bestyrelsen på et ekstraordinært møde i marts.
Model D: Merforbrug kan finansieres som en kombination af model B og C.
Administrationen forelægger et besparelseskatalog på først kommende møde.
Bestyrelsen kan på dette møde vælge at igangsætte et eller flere af de fremlagte tiltag.
Evt. merforbrug, der ikke kan finansieres af effektiviseringer/besparelser i 2016 vil blive
overført til kommende år og finansieret i takt med, at det lykkes beredskabet at
gennemføre flere effektiviseringer/besparelser.
Bilag
Bilag 1: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2015.
Indstilling
Det indstilles, at merforbrug finansieres jf. model D.
Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
Der anmodes om, at udrykningstider på kommende møder behandles som et særskilt
punkt.
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___________________________________________________________________
Pkt. 4 Delegationsplan og forretningsorden
--------------------------------------------------------------Resume.
Punktet er udsat fra sidste møde. Udkast til delegationsplan og forretningsorden
fremlægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Administrationen har lavet et forslag til delegationsplan og forretningsorden.
Delegationsplanen bygger på et princip om, at politikker, retningslinjer og andre
beslutninger, der involverer en grad af politisk vurdering varetages af den fælles
beredskabskommission. I forvaltning af de vedtagne politikker og retningslinjer samt i
sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen
delegeret til administrationen for en smidig og hurtig afvikling af sagerne af hensyn til
borgere, andre interessenter og effektivitet i organisationen. Administrationen forventes
altid at handle på objektivt og sagligt grundlag, hvor den faglige vurdering og hensyn til
en effektiv drift af opgaveløsningen med det gældende serviceniveau vejer højest.
Forretningsordenen fastlægger rammer for beredskabskommissionens arbejde
herunder i forhold til møder og krisestab. Forretningsorden følger vedtægter for
Østsjællands Beredskab samt lov om kommunernes styrelse.
Vallensbæk Kommune har efter, at punktet blev udsat på sidste møde, bemærket, at
de ønsker at udbudsstrategien nævnes i delegationsplanen samt at der bør ske en
politisk godkendelse af eventuelle påbud til virksomheder, der medfører arbejds- eller
produktionsstop. Udbudsstrategien er efterfølgende blevet tilføjet i delegationsplanen.
Endvidere er det tilføjet, at Østsjællands Beredskab ved større hændelser (herunder
mistanke om en forestående lukning af en virksomhed, der medfører arbejds- eller
produktionsstop) inddrager ejerkommuner hurtigst muligt. Påbud til virksomheder, der
fører til arbejds- eller produktionsstop, bliver alene givet på baggrund af meget konkret
lovhjemmel.
Bilag
Bilag 4: Forslag til delegationsplan
Bilag 5: Forslag til forretningsorden
Indstilling
Det indstilles, at
1. Forslag til delegationsplan for Østsjællands Beredskab godkendes
2. Forslag til forretningsorden for den fælles beredskabskommission i
Østsjællands Beredskab godkendes.

Beslutning 17.2.2016
Punkt 1 i indstilling godkendes med den bemærkning, at der udarbejdes et værdisæt
for myndighedsbehandling, som tydeliggør balance mellem sikkerhed og
erhvervsvenlighed. Værdisæt forelægges beredskabskommissionen til godkendelse.
Punkt 2 i indstilling godkendes. Politiet og repræsentant for de frivillige stemmer ikke i
beslutninger vedr. økonomi. Det undersøges, om dette i henhold til vedtægterne, kan
indskrives i forretningsorden.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 5 Strategiplan 2016-2020
--------------------------------------------------------------Resume
Strategiplan for perioden 2016-2020 fremlægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Strategiplanen tager udgangspunkt i ejerstrategien og fastlægger en række
overordnede mål for Østsjællands Beredskab. Strategiplanen underbygges af en
række delplaner på konkrete områder (effektiviseringsstrategi, udbudsstrategi,
investeringsstrategi og risikobaseret dimensionering). Herudover omsættes den i
administrationen til en række delmål for de enkelte afdelinger i Østsjællands
Beredskab. Den sikrer således, at beslutninger om ressourceforbrug, styring og
konkrete indsatser hænger tæt sammen med fælles mål for Østsjællands Beredskab.
Strategiplanen er udarbejdet for perioden 2016-2020 med henblik på at indeholde et
mere langsigtet perspektiv end den 1-årige strategiplan, da mange
beredskabsmæssige indsatser naturligt vil strække sig over flere år. Endvidere er det
hensigten at vedtagelsen af planen skal tilpasses en cyklus for kommunalbestyrelsens
virke, så der sker et overlap af strategiplaner mellem de enkelte byrådsperioder.
Der vil dog blive fulgt op på strategiplanen årligt i forbindelse med årsrapport og
regnskab.
Der blev i forbindelse med opstart af Østsjællands Beredskab udarbejdet en
strategiplan for 2015-2016. Strategiplanen for 2016-2020 indeholder en opfølgning på
de mål og indsatser, der indgik i denne.
Bilag
Bilag 6: Strategiplan 2016-2020
Indstilling
Det indstilles, at strategiplan for Østsjællands Beredskab godkendes.
Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
Det bemærkes, at der bør ske en årlig drøftelse af strategiplanen i forbindelse med den
årlige opfølgning.
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_________________________________________________________________
Pkt. 6 Effektiviseringsstrategi
--------------------------------------------------------------Resume.
Punktet udsat fra sidste møde. Effektiviseringsstrategi for Østsjællands Beredskab
fremlægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Interim bestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at beredskabsdirektøren skulle
udarbejde en effektiviseringsstrategi for Østsjællands Beredskab.
Effektiviseringsstrategien er en delplan til den overordnede strategiplan for
Østsjællands Beredskab og dækker perioden 2015-2020.
Effektiviseringsstrategien opridser bl.a. udgangspunkt for arbejdet med
effektiviseringer, mål og værdier, fokusområder og potentialer på de enkelte områder.
Vallensbæk Kommune har, efter at punktet blev udsat på sidste møde, bemærket, at
de ønsker, at der i effektiviseringsstrategien refereres til beslutning fra bestyrelsens
møde d. 26.10.2015 om, at det understreges, at overheadomkostningen er godkendt til
3 % for 2016. Herefter er det besluttet, at omkostningen til overhead skal nedbringes
over årene. De bemærker endvidere, at det bør fremgå, at der arbejdes med at
prioritere flest mulige ressourcer til kerneopgaven samt at udbud og udbudsstrategi
nævnes mere eksplicit. Effektiviseringsstrategien er redigeret i henhold til disse
bemærkninger.
Bilag
Bilag 7: Effektiviseringsstrategi for 2015-2020.
Indstilling
Det indstilles, at effektiviseringsstrategi for Østsjællands Beredskab for 2015-2020
godkendes.

Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 7 Fælles politik for beredskabsplaner
--------------------------------------------------------------Resume
Der fremlægges skabelon til en fælles politik for beredskabsplaner.
Sagsfremstilling
Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der udarbejdes de nødvendige
beredskabsplaner i de enkelte kommuner. Vagtcentralen i Østsjællands Beredskab
skal igangsætte de enkelte beredskabsplaner i relevante situationer. For at sikre at der
handles hurtigt og sikkert i akutte situationer på tværs af kommuner, er det vigtigt, at
vagtcentralen har et ensartet værktøj, de kan arbejde efter. Det foreslås derfor, at der
vedtages en fælles politik for beredskabsplaner i de 8 ejerkommuner.
Den fælles beredskabspolitik skal godkendes i de respektive Byråd. Den vil
efterfølgende blive fulgt op af et program for udarbejdelse af de nødvendige hoved- og
delplaner i de enkelte kommuner. Østsjællands Beredskab laver de beredskabsplaner,
der vedrører beredskabets sektorområde. Det er ejerkommunerne selv, der skal
udarbejde delplaner på øvrige sektorområder herunder bl.a. beredskabsplan på
sundhedsområdet og beredskabsplan på miljøområdet. Østsjællands Beredskab bistår
med vejledning og sparring, hvor der er behov for dette. Når hovedplan og delplaner i
de enkelte kommuner er lavet, skal de godkendes af det respektive byråd og sendes til
orientering hos Beredskabsstyrelsen.

Bilag
Bilag 8: Skabelon til fælles politik for beredskabsplaner
Indstilling
Det indstilles, at skabelon til fælles politik for beredskabsplaner godkendes og
oversendes til behandling i ejerkommunernes byråd.

Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 8 Indkøbs- og Udbudspolitik
--------------------------------------------------------------Resume
Som led i forberedelserne til en udbudsstrategi fremlægges der forslag til en Indkøbsog Udbudspolitik for Østsjællands Beredskab.
Sagsfremstilling
Det fremgår af ejerstrategien, at der skal udarbejdes en udbudsstrategi for
Østsjællands Beredskab. Administrationen er i gang med forberedelserne til denne
strategi, som forventes at kunne fremlægges til godkendelse i efteråret 2016.
Første skridt i udarbejdelsen af en udbudsstrategi er at sætte fælles rammer for udbud
og indkøb i Østsjællands Beredskab. Administrationen har udarbejdet et forslag til en
Indkøbs- og Udbudspolitik, der tager afsæt i ejerstrategien og de fælles principper, som
er gennemgående i tilsvarende politikker i de 8 ejerkommuner.

Bilag
Bilag 9: Indkøbs- og Udbudspolitik
Indstilling
Det indstilles, at Indkøbs- og Udbudspolitik for Østsjællands Beredskab godkendes

Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_______________________________________________________
Pkt. 9 Tids- og procesplan for udbud af Greve og Solrød kontrakter
--------------------------------------------------------------Resume
Der fremlægges to mulige planer for håndtering af udbud af brandkontrakter i Greve og
Solrød. Det indstilles, at kontrakterne forlænges et år, så de kan indgå i et samlet
udbud af flere kontrakter.
Sagsfremstilling
Brandkontrakterne for hhv. Greve og Solrød Kommune udløber 31.12.2016 og der er i
kontrakten for Greve ikke umiddelbart option på yderligere forlængelse. Det er på
denne baggrund tidligere aftalt, at brandkontrakterne skal i udbud i løbet af 2016 med
henblik på at sikre, at en ny kontrakt kan starte fra 1.1.2017. Østsjællands Beredskab
har lavet en tids- og procesplan for dette udbud, som fremlægges til godkendelse.
Østsjællands Beredskab er dog netop blevet bekendt med, at kontrakt i Greve kan
forlænges. Dette kan ske indenfor reglerne i udbudsloven fordi, der reelt kun er én
potential leverandør på markedet, og det er denne leverandør, der har den nuværende
kontrakt. Før en kontraktforlængelse skal intentionen om dette offentliggøres, så evt.
andre potentialle leverandører kan gøre indsigelser.
Der er derfor nu to muligheder for håndtering af udbud af brandkontrakterne:
Model A: Brandkontrakterne sendes i udbud som tidligere aftalt i løbet af 2016 med ny
kontraktstart 1.1.2017. Udbud følger den tids- og procesplan, der er vedlagt som bilag.
Model B: Brandkontrakterne i Greve og Solrød forlænges et år og indgår i planlægning
af et større udbud med kontraktstart 1.1.2018.
Østsjællands Beredskab anbefaler model B, da det er i tråd med Interimbestyrelsen
beslutning på møde d. 17. december om, at der skal arbejdes for i udbud af større
områder. Den ekstra tid til gennemførelse af udbud vurderes at påvirke resultatet af
udbuddet positivt i flere henseender, herunder både i form af bedre forberedelse, bedre
tid til drøftelse af alternative måder at udbyde opgaverne på samt mere tid for en ny
leverandør til at forberede kontraktstart. Herudover trækker gennemførelsen af et
udbud mange ressourcer i administration og ekstern bistand , og det vil derfor alt andet
lige vurderes at være billigere for Østsjællands Beredskab at gennemføre et samlet
udbud end flere mindre udbud.
Model B betyder dog, at muligheden for en evt. besparelse, der følger med et udbud
først realiseres fra 2018. Det er dog ikke givet, at et udbud af brandkontrakterne i
Greve og Solrød med kontraktstart 1.1.2017 vil medføre en besparelse. Tværtimod kan
resultat også vise sig at blive dyrere end den nuværende kontrakt. Jf. vedtægterne
fordeles evt. overskud eller underskud mellem ejerkommunerne i forhold til
fordelingsnøgler i året for oparbejdelse af dette overskud eller underskud. De
økonomiske konsekvenser følger den fordelingsnøgle, bestyrelsen mener skal gælde
for fordeling af Falckkontrakter.
Bilag
Bilag 10: Tids- og procesplan for udbud af Greve og Solrød kontrakt
Indstilling
Det indstilles, brandkontrakterne i Greve og Solrød forlænges et år og indgår i
planlægning af et større udbud med kontraktstart 1.1.2018. (model B).
Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 10 Tids- og procesplan for budget 2017-2020
--------------------------------------------------------------Resume
Der fremlægges en tids- og procesplan for udarbejdelse af budget 2017-2020.
Sagsfremstilling
Jf. vedtægterne skal Østsjællands Beredskabs budget 2017-2020 godkendes af den
fælles beredskabskommission i maj 2016. Vedtægterne fastsætter endvidere at
ejerkommunerne skal have udkast til budget til gennemsyn senest 1. april 2016. Med
udgangspunkt i disse tidsfrister fremlægges en deltajeret tids- og procesplan til
godkendelse.

Bilag
Bilag 11: Tids- og procesplan for budget 2017-2020
Indstilling
Det indstilles, at tids- og procesplan for udarbejdelse af budget 2017-2020 godkendes.
Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 11 Tillægsbevilling og merbidrag til husleje
--------------------------------------------------------------Resume
Merbidrag fra Roskilde, Køge og Stevns Kommune vedr. lejeudgifter til kommunalt
ejede bygninger skal godkendes.
Sagsfremstilling
Ved Interimbestyrelsens godkendelse af budget for Østsjællands Beredskab d. 26.
oktober 2015 var kontrakter for leje af kommunale bygninger endnu ikke klar. Som det
fremgik i bemærkninger til budgettet, var budgettet derfor ekskl. Østsjællands
Beredskabs udgifter til husleje og ejerkommunernes bidrag svarende hertil, og det blev
oplyst, at der ville blive rejst en selvstændig sag herom.
Det er tidligere aftalt, at kommunernes bidrag til dækning af husleje skal sættes lig med
den husleje, kommunen opkræver Østsjællands Beredskab for leje af kommunale
bygninger.
Lejekontrakter for de 5 bygninger, Østsjællands Beredskab fra 1. oktober 2015 lejer af
ejerkommunerne, er nu klar. Den årlige lejeudgift i 2015 priser er (alle priser er ekskl.
moms):
Adresse
Køge, Tigervej
Køge, Byleddet
Roskilde, Vindingevej
Roskilde, Jyllinge
Stevns, Frøslevvej
I alt

Årlig lejeudgift ekskl. moms i 2015 pris
391.125
400.000
3.200.000
380.000
12.200
4.383.325

Det indstilles, som aftalt i forbindelse med vedtagelse af budgettet, at der gives en
udgiftsbevilling til Østsjællands Beredskabs betaling af husleje til ejerkommunerne på i
alt 4.383.325 kr. (2015 pris) fra 2016 og frem og, at de pågældende ejerkommuners
bidrag justeres tilsvarende med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2015.
Bidrag til husleje indgår fremover i ejerkommunernes faste bidrag til Østsjællands
Beredskab, der tager udgangspunkt i kommunernes oprindelige budget 2015 inkl.
indirekte omkostninger fratrukket den besparelse, der indgik i aftalen mellem
regeringen og KL. Regnskabsmæssigt henregnes huslejeudgifter i Østsjællands
Beredskab til de kommuner, de vedrører, efter retvisende fordelingsnøgler for
anvendelse.
Jf. vedtægterne skal sager om tillægsbevilinger videresendes til behandling i
ejerkommunernes Byråd.
Bilag
Ingen bilag til dette punkt.
Indstilling
Det indstilles, at der gives en udgiftsbevilling til Østsjællands Beredskab betaling af
husleje til ejerkommunerne på i alt 4.383.325 kr. (2015 pris) fra 2016 og frem og, at de
pågældende ejerkommuners bidrag justeres tilsvarende med tilbagevirkende kraft fra
1. oktober 2015.
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Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 12 Godkendelse af indkøb af udstyr til fri disponering og fælles vagtcentral
--------------------------------------------------------------Resume
Etablering af fri disponering og en fælles vagtcentral i samarbejde med Hovedtadens
Beredskab kræver, at der foretages en række investeringer i omkodning af SINE
terminaler i biler, indkøb af måleudstyr til biler samt udstyr til etablering af vagtcentral.
Det indstilles, at udgifter til disse investeringer finansieres af hensættelser til
investeringer i budget 2016.
Sagsfremstilling
Etablering af en fælles vagtcentral i samarbejde med Hovedtadens Beredskab kræver,
at der foretages en række investeringer. Det drejer sig om:
Omkodning af SINE terminaler i biler

155.000

Måleudstyr til biler (hardware + software)

1.330.000

Udstyr til etablering af vagtcentral (server, pagere og master) samt
flytteomkostninger.

975.000

I alt

2.460.000

De nødvendige investeringer er hver især beløbsmæssigt under tærskelværdi for EUudbud. Det er derfor tilstrækkeligt, at der indhentes en række sammenlignelige tilbud
på dette.
Den fælles vagtcentralen er allerede i gang med at blive etableret og indkøb af udstyr
mv. skal derfor foretages hurtigst muligt.
Det nødvendige udstyr vurderes samlet at koste 2,5 mio. kr. jf. oversigten. Der er i
forbindelse med budget 2016-2019 hensat 4,6 mio. kr. årligt til fremtidige investeringer.
Det foreslås, at investering i udstyr mv. finansieres af dette beløb.

Bilag
Ingen bilag til dette punkt.
Indstilling
Det indstilles, at indkøb af udstyr mv. i forbindelse med etablering af fælles vagtcentral
på i alt 2,5 mio. kr. finansieres af hensættelser til investeringer i budget 2016.

Beslutning 17.2.2016
Indstilling godkendt.
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_____________________________________________________________________
Pkt. 13 Eventuelt
---------------------------------------------------------------

Beslutning 17.2.2016
Det bemærkes at kommissionen ønsker en temadag for samarbejde i det nye fælles
beredskab.
Der orienteres om, at der igangsættes et projekt for veteraner på baggrund af frivillige
ressourcer.
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Pkt. 8 Underskrift af protokol fra beredskabskommissionens medlemmer
--------------------------------------------------------------Godkendt 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 Københavns Politi)

_________________________________________________________________
Kommissionsmedlem Jens Børsting (Politiinspekør Midt og Vestsjællands Politi)
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