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Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden – Beslutning. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019: 
- Godkendt 
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Sag nr. 2 Godkendelse af referat af møde i Beredskabskommissionen 27.  
november 2018 – Beslutning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 1 – Referat af mødet i Beredskabskommissionen 27. november 
2018 

Indstilling:  
Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019: 

- Godkendt 
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Sag nr. 3 Årsregnskab 2018 - Frederiksborg Brand & Redning - Beslutning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:   

Lovgrundlag: 
 

Sagsfremstilling: I henhold til vedtægt for Frederiksborg Brand & Redning skal 
årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles og godkendes af 
Beredskabskommissionen senest i april måned. Regnskabet skal 
forelægges med revisionspåtegning.  
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, 
der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes 
Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og 
Regnskabssystem for Kommuner. 
 
Årsregnskabet for 2018 viser på det udgiftsbaserede regnskab et 
merforbrug på kr. 651.683, og på det omkostningsbaserede regnskab et 
merforbrug på kr.1.383.062.  
 
Det negative resultat skyldes primært den lange tørre sommer i 2018, 
hvor antallet af udrykninger over sommermånederne var ca. 20 % 
højere end tidligere år. Samlet steg udrykningsaktiviteterne med 6,6 % 
fra 2017 til 2018, mod et fald på landsplan på 6,8 %. 
Udgifter til drifts- og vedligeholdelse af køretøjer og materiel har haft et 
merforbrug i 2018 i forhold til det budgetterede. Ved hjemtagelsen er 
hovedparten af køretøjer og materiel udskiftet, og der forventes i den 
forbindelse lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter på dette udstyr. 
Alle køretøjer ejes endvidere nu af Frederiksborg Brand & Redning, og 
indgår derfor ikke i en ekstern leverandørkontrakt, der prisfremskrives 
årligt. 
 
Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet 
tilgodehavende (kassebeholdning) på kr. 1.397.000. Det kortfristede 
tilgodehavende er inklusive forrentning, og placeret ved Frederikssund 
kommune, der er administrationskommune for Frederiksborg Brand & 
Redning.  
Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til reinvesteringer og 
styrkelse af forebyggelsesaktiviteter i forbindelse med den kommende 
risikobaseret dimensionering.  

 
Beredskabets egenkapital udgør kr. 2.329.000 af balancens passiver, 
og er nedskrevet med kr. 1.840.000 i forhold til årsregnskab 2017. 
Nedskrivningen skyldes merforbruget på det udgiftsbaserede regnskab, 
forskydninger i feriepengehensættelser og nedskrivning af aktiver. 
 
Revisionen af årsregnskabet for 2018 har ikke givet anledning til 
bemærkninger. 
 
 
 
 
  

Bevilling:   

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

  

Bilag: Bilag 2 - Årsregnskab 2018 Frederiksborg Brand & Redning 
Bilag 3 - Revisionspåtegning nr. 5 til årsregnskab for 2018 
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Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller,  
- at Beredskabskommissionen godkender årsregnskabet for 2018 og 
fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til 
orientering. 
- at det kortfristede tilgodehavende henlægges til eventuelle 
reinvesteringer og forebyggelsestiltag i forbindelse med den kommende 
risikobaseret dimensionering.  

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 25. april 2019 at:  
- godkende årsregnskabet for 2018 og fremsende dette til 
Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering. 
- det kortfristede tilgodehavende henlægges til eventuelle 
reinvesteringer og forebyggelsestiltag i forbindelse med den kommende 
risikobaseret dimensionering.  
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Sag nr. 4 Valg af revisor - Beslutning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Nuværende aftale med Ernst & Young (EY) om revision af 
Frederiksborg Brand & Rednings årsregnskab udløb ved aflæggelse af 
årsregnskabet for 2018.  
 
2 statsautoriserede revisionsselskaber har været indbudt til at afgive 
fornyet tilbud på revisionen af Frederiksborg Brand & Rednings 
årsregnskab, og der er modtaget tilbud fra Ernst & Young på kr. 60.000 
årligt, og Pricewaterhouse Coopers (PwC) på kr. 49.000 årligt.  
Begge tilbud er afgivet ud fra samme krav og vilkår, og gældende for 
perioden 2019-2021. 
 
EY har været benyttet som revisor for Frederikssund-Halsnæs Brand & 
Redningsberedskab i perioden 2009-2015, og senere for Frederiksborg 
Brand & Redning i perioden 2016-2018. 
 
Udgift til revisor afholdes indenfor beredskabets budget. 
 

Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 4 – Revisonstilbud PwC 
Bilag 5 – Revisonstilbud EY 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen 
godkender PwC som revisor for Frederiksborg Brand & Redning for 
perioden 2019-2021. 
 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 25. april 2019, at vælge 
PwC som revisor for perioden 2019-2021. 
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Sag nr. 5 Risikobaseret dimensionering - Beslutning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag: Beredskabsloven, Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt  
redningsberedskab 

Sagsfremstilling: Ifølge bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt 
redningsberedskab skal Kommunalbestyrelsen i plan for risikobaseret 
dimensionering fastlægge niveauet for det kommunale 
redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt 
fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, 
dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og 
serviceniveau. 
 
Planforslag for risikobaseret dimensionering skal revideres mindst én 
gang i hver valgperiode, eller når forhold gør dette nødvendigt. 
 
Nuværende planforslag blev vedtaget i foråret 2016 af de seks 
ejerkommuner, og er efterfølgende implementeret. 
 
Medarbejdere fra Strategi & Koordination, under Frederiksborg Brand 
& Redning, har arbejdet med revisionen af planforslag for risikobaseret 
dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning med henblik på 
revision i indeværende Byrådsperiode 2018-2021.  
Den grundlæggende risikoidentifikation er foretaget i samarbejde med 
deltidsbrandfolk fra lokale brandstationer, indsatsledere, forebyggende 
afdeling, ejerkommunerne og andre relevante myndigheder. Endvidere 
har der været gennemført orientering og forventningsafstemning med 
ejerkommunernes Fag- og Økonomiudvalg.  
 
Revisionen af risikoidentifikationen fra 2016 giver ikke anledning til  
ændring i ejerkommunernes risikoprofil for nuværende, men på sigt vil  
by- og erhvervsudvikling medfører ændringer i risikoprofilen og dermed  
dimensioneringen. 
 
Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed  
for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale  
serviceydelser såfremt dette ønskes. 
 
Revision af planforslag for risikobaseret dimensionering af  
Frederiksborg Brand & Redning beskriver 2 basismodeller og  
7 tilkøbsmodeller. 
 
De to basismodeller uden tilkøb vurderes begge at være 
beredskabsfaglige forsvarlige og dermed et udtryk for det 
minimumsberedskab Frederiksborg Brand & Redning kan 
dimensioneres med. Frederiksborg Brand & Redning vil kunne 
overholde de fastsatte responstider på henholdsvis 10, 15 og ca. 20 
minutter med en førsteudrykning, der vil være i stand til at iværksætte 
en forsvarlig førsteindsats, hvilket Beredskabsstyrelsen udtalte i 2016.  
Samtidig vurderer Frederiksborg Brand & Redning, at der ved flere 
samtidige og længerevarende hændelser er sikret den fornødne 
robusthed. Udover det samlede redningsberedskab, herunder et stærkt 
supplerende frivilligt beredskab, udgør de tætte samarbejdsrelationer 
med naboberedskaberne og det statslige overbygningsberedskab også 
væsentlige ressourcer. 
De to basismodeller medfører uændret bidragssats for 
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ejerkommunerne. 
Dog skal udgifterne prisfremskrives jf. normal 
prisfremskrivningspraksis. 
 
De 7 tilkøbsmodeller er tilkøbsmuligheder den enkelte ejerkommune  
har for at tilkøbe et højere serviceniveau end basisniveauet. 
 
Basismodel 1 er et forslag til et basisberedskab som er identisk med 
den basismodel, der blev vedtaget af ejerkommunernes Byråd i 2016. 
Basismodellen er uden tilkøb. 

 
Basismodel 2 taget udgangspunkt i den første basismodel, men med 
forslag til ændret Indsatslederstruktur og beredskab til redning i vand. 
 
Begge basismodeller medfører uændrede grundbidrag for 
ejerkommunerne til Frederiksborg Brand & Redning. 
 
Tilkøbsmodel A, beskriver muligheder for at nedbringe responstiden for 
første udrykningskøretøj omkring Slangerup. Tilkøbsmodellen 
medfører en tilkøbsudgift på kr. 1.372.666 for Frederikssund 
Kommune. I denne tilkøbsudgift er HSE på Frederikssund brandstation 
udfaset og modregnet i tilkøbsudgiften. 
 
Tilkøbsmodel B, beskriver muligheden for at fastholde 
vandtankvognskapacitet på stationen i Skibby, og vil medføre en 
tilkøbsudgift på kr. 391.006 for Frederikssund Kommune. 
 
Tilkøbsmodel C beskriver mulighederne for at nedbringe responstiden i 
Værløse, ved udvidelse af samarbejdsaftalen med Beredskab Øst 
(Ballerup). Denne tilkøbsmodel vil medføre en tilkøbsudgift på kr. 
1.079.654 for Furesø Kommune. 
 
Tilkøbsmodel D beskriver mulighederne for at nedbringe responstiden i 
Værløse, ved etablering af en ny brandstation i Værløse med 
deltidsbrandfolk. Denne tilkøbsmodel vil medføre en tilkøbsudgift på kr. 
1.500.000 for Furesø Kommune. 

 
Tilkøbsmodel E beskriver muligheden for at fastholde en ekstra 
vandtankvognskapacitet på stationen i Gilleleje, samt øge 
bemandingen på udrykningerne i Station Gillelejes dækningsområde. 
Tilkøbsmodellen medfører en tilkøbsudgift på kr. 289.690 for Gribskov 
Kommune. 
 
Tilkøbsmodel F beskriver muligheden for at fastholde et ekstra køretøj 
(slangetender) på stationen i Helsinge, samt øge bemandingen på 
udrykningerne i Station Helsinges dækningsområde. Tilkøbsmodellen 
medfører en tilkøbsudgift på kr. 444.638 for Gribskov Kommune. 
 
Tilkøbsmodel G beskriver muligheden for at fastholde et ekstra køretøj 
på stationen i Hillerød, og vil medføre en tilkøbsudgift på kr. 508.821 
for Hillerød Kommune. 
 
Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 
skal forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendes til 
Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om 
det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.  
Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men påse, om 
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der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og 
redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og 
materiel. 
Indkomne udtalelser skal efterfølgende behandles af  
Beredskabskommissionen inden endelig beslutning af serviceniveau  
for Frederiksborg Brand & Redning. 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 6 – Oplæg til serviceniveau Frederiksborg Brand & Redning. 
Bilag 7 – Risikoprofil Frederiksborg Brand & Redning  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller,  
- at Beredskabskommissionen drøfter oplæg til serviceniveau, 
- at Beredskabskommissionen drøfter, hvilke overvejelser den enkelte  
ejerkommune eventuelt har om tilkøb, 
- at Beredskabskommissionen beslutter hvilken basismodel, der  
sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, ved  
personaleorganisationerne, lokale virksomheder samt præsenteres  
på et offentligt borgermøde inden endelig beslutning af serviceniveau  
træffes. 
 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 25. april 2019 at sende 
basismodel 2 til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, 
personaleorganisationer, lokale virksomheder m.v.  
Enkelte ejerkommuner bemærker specielt responstiden for 
indsatslederens ankomst til skadested som et opmærksomhedspunkt. 
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Sag nr. 6 Budget 2019 og overslagsårene - Beslutning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I henhold til vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning skal  
Beredskabskommissionen senest i april måned godkende  
budgetforslag og fremsende dette til ejerkommunernes  
budgetforhandlinger. 
 
Budget 2020 og overslagsårene tager udgangspunkt i den  
fordeling- og økonominøgle, der er vedtaget i de enkelte  
ejerkommuners Byråd i efteråret 2015, herunder implementering af en  
2 % effektivisering jf. ejerstrategien, også vedtaget i de seks Byråd. 
 
Med baggrund i årsregnskabet for 2018, samt planforslag for  
risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning  
vurderer Beredskabsdirektøren ikke for budgetår 2020 behov for at  
afvige fra den besluttede fordelings- og økonominøgle vedtaget i de  
enkelte kommuners byråd i 2015. 
Hvis tendensen med, at antallet af årlige udrykninger fortsat stiger, vil  
dette dog medføre et pres på beredskabets økonomi for 2021 og frem.   
 
Den vedtagne 2 % effektivisering udmøntes for 2020 gennem  
hjemtagelse af det operative beredskab besluttet af  
Beredskabskommissionen på mødet 7. december 2017, samt ved  
organisatoriske tilpasninger herunder muliggjorte stillingsnedlæggelser 
samt driftsoptimeringer og digitalisering af processer  
m.v. Stillingnedlæggelserne vurderes til at omfatte 2-3 chef/leder og  
administrative stillinger. 
 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

Nedlæggelse af 2-3 fuldtidsstillinger, der medfører indfrielse af 2 %  
effektivisering for budgetår 2020. 

Bilag: Bilag 8 – Budget 2020 og overslagsårene 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen  
godkender fortsat implementering af den vedtagne fordelings- og  
økonominøgle vedtaget i ejerkommunernes Byråd i efteråret 2015,  
herunder effektivisering af budgettet med 2 %. 
 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 25. april 2019 at: 
- godkende fortsat implementering af den vedtagne fordelings- og  
økonominøgle vedtaget i ejerkommunernes Byråd i efteråret 2015,  
herunder effektivisering af budgettet med 2 %. 
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Sag nr. 7 Ejerstrategi – Beslutning 

Journal nr.:  

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Beredskabskommissionen besluttede på sit møde 27. november 2018, 
at sende revideret forslag til ejerstrategi for Frederiksborg Brand & 
Redning til høring og drøftelse ved ejerkommunernes Fag- og 
Økonomiudvalg. 
 
Ejerstrategien sikrer en fælles retning omkring Frederiksborg Brand & 
Rednings drift og udvikling, og beskriver selskabets vigtigste 
principper. Den gældende ejerstrategi skal revideres og beskriver i sin 
nuværende form følgende:  

• Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De 
operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover 
kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig 
kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale. 

• Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber. 

• Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal 
prioriteres højt. 

• Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat 
ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).  

• Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan 
effektivisere minimum 2 %. 

• Ejerstrategien er et dynamisk værktøj der revideres løbende så 
den hele tiden bevarer sin aktualitet. §60 selskabet skal således 
tage initiativ til en revision af ejerstrategien efter senest 2 år. 
(Denne tidshorisont vurderes endeligt når der er overblik over 
hvilke opgaver der skal løses i selskabet med en kort 
tidshorisont.)    

 
Ejerstrategiens effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet 
budgetreduktion på ca. kr. 900.000 årligt.  
 
Af udrykningsstatistikkerne og specielt sommeren 2018’s lange tørre 
periode ses det, at antallet af udrykninger er stødt stigende. Det skal 
derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det 
nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende. 
 
Jf. Beredskabslovens § 1 skal redningsberedskabet forebygge, 
begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. Specielt 
forebyggelsesarbejdet har været svært at prioritere på grund af de høje 
og stigende udgifter til de operative udrykningsopgaver, herunder 
indsats mod diverse klimahændelser.  
Ejerkommunerne har et stort ønske om at styrke det forebyggende 
arbejde gennem et tættere samarbejde med ejerkommunernes børne- 
og ungeområder samt ældreområder, eksempelvis ved etablering af 
brandkadetter. 
 
Den løbende effektivisering har været foreslået fastholdt i 
ejerstrategien, men ønsket bibeholdt i selskabet, med forventning om, 
at den allokeres til udmøntning til diverse forebyggelsesprojekter for 
ejerkommunerne herunder brandkadetter, nedbringelse af udgifter til 
fejlalarmer på kommunale institutioner m.v. 
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Endvidere ønskes effektiviseringerne allokeret til styrkelse af 
beredskabet til afhjælpning af klimahændelser i ejerkommunerne. 
 
I det reviderede udkast til ejerstrategi blev følgende ændringer 
anbefalet: 
 
Tilføjelse af nyt punkt:  

• Et bæredygtigt beredskab, med vægt på at skabe en sund og 
langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det 
psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred. Dette tager 
afsæt i Frederiksborg Brand & Rednings arbejde med CSR: 
Medarbejder, Medansvar og Miljø, der yderligere vil forbedre 
rekrutteringsmulighederne af frivillige, deltids og 
fuldtidsbrandmænd. 

 
Tilføjelse af nyt punkt:  

• Åbenhed og involvering. Ejerkommunerne ønsker størst mulig 
åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle 
samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker 
ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets 
eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, 
eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for 
risikobaseret dimensionering. 

  
Ændring af punkt vedr. effektiviseringer: 

• Løbende effektiviseringer på minimum 2 % der allokeres til 
interne omprioriteringer med henblik på at styrke det 
forebyggende arbejde samt afhjælpning af klimahændelser. 

 

Ændring af punkt vedr. revision af ejerstrategien: 

• Revision af ejerstrategien hvert fjerde år, samtidig med 
sammensætning af en ny byrådsperiode.  

 

Punktet vedr. konkurrenceudsættelse udgår da det ikke længere er 
aktuelt. De øvrige punkter i ejerstrategien fastholdes. 
 
Efter behandling i ejerkommunernes respektive Fag- og 
Økonomiudvalg er den generelle indstilling at fastholde at Beredskabet 
hvert år skal give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere 
minimum 2 %. 

 

Endvidere er indstillingen at følge de øvrige ændringsforslag for 
Ejerstrategien, med en skærpet beskrivelse af kerneopgaven, samt at 
beredskabet indgår i et samarbejdsfora med ejerkommunernes 
administrationer.   

 

 

 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

Nedlæggelse af 2-3 fuldtidsstillinger, der medfører indfrielse af 2 %  
effektivisering for budgetår 2020. 

Bilag: Bilag 9 – Udkast til revideret ejerstrategi. 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller: 
- at Beredskabskommissionen drøfter ejerkommunernes ønsker 

til ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning 
- at Beredskabskommissionen sender den reviderede ejerstrategi 

til endelig vedtagelse i ejerkommunernes Byråd  
- at der oprettes et samarbejdsfora mellem beredskabet og 

ejerkommunernes administrationer. 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde den 25. april 2019  
 at godkende ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning herunder 
fastholdelse af 2 % effektiviseringsønske 
-at sende den reviderede ejerstrategis til endelig vedtagelse i 
ejerkommunernes Byråd 
at oprettelse af et administrative samarbejdsfora mellem 
ejerkommunerne og Frederiksborg Brand & Redning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 
 
 

Sag nr. 8 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2019 – Orientering 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:   

Lovgrundlag: 
 

Sagsfremstilling: I forbindelse med hjemtagelsen er der implementeret en ny kontoplan  
for beredskabet. Kontoplanen har til formål at synliggøre og tydeliggøre 
omkostningerne for de enkelte afdelinger, herunder brandstationer m.v.  
ved beredskabet. 
 
Kvartalsregnskab for 1.kvartal 2019 viser: 
 
Udgifter kr. 12.587.120.  
Indtægter kr. 12.914.589. 
Positivt driftsresultat 1.kvartal kr. 327.468  
 
Beredskabsdirektøren forventer et driftsresultat i balance, men  
vurderer det vil være nødvendigt at foretage personalemæssige  
tilpasninger og stillingsnedlæggelser, der ligeledes skal sikre indfrielse  
af 2% effektiviseringsforventningen for budgetår 2020.  
Stillingnedlæggelserne vurderes til at udgøre 2-3 chef/lederstillinger og  
administrative stillinger.   
 
 
  

Bevilling:   

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

Nedlæggelse af 2-3 fuldtidsstillinger, der medfører indfrielse af 2 %  
effektivisering for budgetår 2020. 

Bilag: Bilag 10 – Kvartalsregnskab 1. kvartal 2019  
Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til  

efterretning.  
Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019:  

- Taget til efterretning 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 
 

Sag nr. 9 Udkald af brandfolk - Orientering 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Den 12. december 2018 blev den samlede vagtcentralbetjening for 
Frederiksborg Brand & Redning (FBBR) samlet hos vagtcentralen ved 
Hovedstadens Beredskab (HBR). Det betød konkret, at 
vagtcentralbetjeningen blev flyttet fra Falck og FBBR og samlet hos 
HBR. 
 
De to tidlige vagtcentraler havde benyttet sig af forskellige systemer til 
brug for udkald af det mandskab, der skulle afgå i forbindelse med en 
konkret hændelse, og de var ikke elektronisk sammenkoblet. Dette 
betød, at der ikke var et samlet ressourceoverblik over ressourcer i 
hele operationsområdet. 
 
Målet med den nye vagtcentral, var således at sikre ét samlet overblik  
over alle ressourcer og opgaver i hele FBBR’s operationsområde og  
naboberedskabernes tilsvarende operationsområder, samt  
arbejde sammen med en udviklingsorienteret vagtcentral, der har et  
højt fagligt niveau. 
 
Efter overgangen til vagtcentralen ved HBR, kunne det konstateres, at 
tidsforbruget til hele udkaldsproceduren var øget, og at brandfolkene 
derfor ikke havde den samme tid til rådighed til at kunne komme frem 
til brandstationen og afgå indenfor de lovfastsatte 5 minutter.  
 
Der blev derfor igangsat en undersøgelse, for at afdække problemet, 
således der kunne iværksættes tiltag for at nedbringe tidsforbruget. 
 
Undersøgelse viste følgende: 
- Tidsforbruget på vagtcentralen var steget. 
- Tidsforbruget for kontakt til udkaldsmasterne var steget. 
- Tidsforbruget for udkald til den enkelte brandmands alarmmodtager 
var steget. 
 
Til at løse dette er følgende ændringer implementeret: 
- Der foretages nu automatisk udkald på alle alarmer, uanset om de 
modtages fra 112 eller fra et Automatiske Brand Alarmsystemer (ABA). 
- Der foretages nu direkte udkald fra alle udkaldsmaster i hele området. 
- Der er gennemført om programmering af brandfolkenes 
alarmmodtagerne, således at udkaldshastigheden er fordoblet.  
Samlet har disse ændringer medført en tidsforbedring på ca.90 sek.   
 
Frederiksborg Brand & Redning finder med de ovennævnte ændringer 
at have løst tidsforbruget til udkald af brandfolkene. 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 11 – Udkald af brandfolk  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen  
tager sagen til efterretning. 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019: 
- Taget til efterretning 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 
 

Sag nr. 10 Gennem Ild og røg – Mental trivsel i beredskabet – Orientering 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Stormflod, personpåkørsel, ildebrand og trafikuheld er blot nogle af de 

hændelser som brandfolk kan være ude for, når de er ude på 

indsatser. Ligeledes er politi, beredskab og fængsler blandt top-10 over 

anmeldte arbejdsulykker. 

 

Derfor er Frederiksborg Brand & Redning indgået i projektet ”Gennem 
ild og røg – Mental trivsel i beredskabet. Projektets resultat er tre 
indsatspakker, hvor der fokuserer på tre overordnede temaer: 
Opkvalificering af intern kollegastøtte, værktøjskasse til ledere om 
trivsel og godt arbejdsmiljø samt fokus på deltidsbrandmænds familier 
og arbejdspladser. 
 

Projektet begyndte d. 1. februar 2019 og afsluttes 31. marts 2020, og 
er støttet af Velliv foreningen med partnerskab af DareGender, Social 
Respons og en interventionsforsker ved Aalborg Universitet. 
 

Bevilling:  

Økonomi og personale-

mæssige konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 12 - Gennem Ild og røg – Mental trivsel i beredskabet 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager 

sagen til efterretning. 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde den 25. april 2019: 

- Taget til efterretning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 

Sag nr. 11 Evaluering af servicemål og responstider - Orientering 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I forbindelse med implementeringen af risikobaseret dimensionering for 

Frederiksborg Brand & Redning, blev det politisk besluttet, at 

Frederiksborg Brand & Redning kvartalsvis udarbejder en 

kvartalsrapport, der evaluerer opfyldelsen af servicemålene og 

responstiderne 

 

Kvartalsrapport nr. 1/2019 omhandler januar, februar og marts måned 

2019. 

 

Kvartalsrapporten afdækker, hvorledes krav til udrykningens 

sammensætning, afgangstid og responstid efterleves. 

 

Samlet set er der en minimal stigning i antal hændelser, der er kaldt ud 
til i forhold til samme periode i 2018. Der en stigning i antallet af reelle 
hændelser og et markant fald i antallet af falske alarmer. Sidstnævnte 
skyldes en forebyggende indsats i Furesø Kommune, hvor der på to 
adresser tidligere har været mange alarmer afgivet i ond tro. 

Frederiksborg Brand & Redning overholder servicemålene vedr. 
responstid, men oplever en stigning i afgangstiden. En stor del af 
årsagen til dette er opstået i overgangen til ny vagtcentral, hvor der er 
gennemført en række forbedrende tiltag for at afhjælpe denne stigning i 
afgangstiden. 

 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 13 - Kvartalsrapport for servicemål og responstider nr. 1 - 2019 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager 
Kvartalsrapporten til efterretning. 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019: 
- Taget til efterretning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 

Sag nr. 12 Orientering ved Beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det 
supplerende frivillige beredskab. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

 
Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag:  
 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager 
orienteringen til efterretning. 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019: 
- Taget til efterretning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2019 
 

 

Sag nr. 13 Eventuelt  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  
 
 
 
 
 
 

Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  
 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2019: 
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Lukket dagsorden: 
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