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Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2017: 
- Godkendt 
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Sag nr. 2 Godkendelse af referat af møde i Beredskabskommissionen 13. oktober 
2016. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 1 – Referat af mødet i Beredskabskommissionen 13. oktober 2016 

Indstilling:  
Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2017: 

- Godkendt 
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Sag nr. 3 Årsregnskab 2016 - Frederiksborg Brand og Redning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:   

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I henhold til vedtægt for Frederiksborg Brand og 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 2016 viser et overskud på kr. 1.270.221 på den 
udgiftsbaserede regnskabsopgørelse og et overskud på kr. 1.943.397 
på det omkostningsbaserede regnskab  
 
Resultat skyldes, at der til stadighed er fokus på en stram 
økonomistyring af beredskabets økonomi. Ligeledes har der i 2016 
været et antal vakante stillinger blandt de fuldtidsansatte medarbejder, 
der ikke har været genbesat umiddelbart, og derfor har medført en 
mindre udgift i forhold til det budgetteret på løn og personaleudgifter. 
Ligeledes har indtægter for lovpligtige ydelser medført en merindtægt 
på kr. 2.1 millioner i forhold til det budgetteret, der skyldes at, der er har 
været kørt til en øget mængde alarmer fra automatiske 
brandalarmeringsanlæg, hvortil der jf. Beredskabsloven kan faktureres 
gebyr for blind alarm. 
 
Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet 
tilgodehavende (kassebeholdning) på kr. 1.270.000. Det kortfristede 
tilgodehavende er inklusiv forrentning, og placeret ved Frederikssund 
kommune, som stiller økonomiske og administrative systemer til 
rådighed for det fælles beredskab mod betaling.  
  
Beredskabets egenkapital udgør kr. 3.312.000 af balancens passiver, 
og er opskrevet med kr. 3.146.000 i forhold til åbningsbalancen. 
Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til reinvesteringer i 
forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder 
styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand 
langs kysterne, og i åer og vandløb. 
 
 
I forbindelse med revision af årsregnskabet er det konstateret, at der er 
opkrævet kr. 155.000 for meget af Halsnæs kommune end aftalt på 
Borgmestermødet 9. september 2015. Revisor anbefaler, at Halsnæs 
kommune og beredskabet aftaler, hvordan dette beløb håndteres. 
 
Revisors revision af årsregnskabet for 2016 har ikke givet anledning til 
bemærkninger. 
 
 
 

Bevilling:   

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 
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Bilag: Bilag 2 - Årsregnskab 2016 Frederiksborg Brand og Redning 
Bilag 3 - Revisionspåtegning nr. 3 af 25. april 2017 til årsregnskab for  
              2016 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller,  
- at Beredskabskommissionen godkender årsregnskabet for 2016 

og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i 
ejerkommunerne til orientering. 

- at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i 
forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, 
herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og 
forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb. 

- Halsnæs kommune opkræver Frederiksborg Brand og Redning 
kr. 155.000 for for meget opkrævet bidrag i 2016. 

 
 

Beslutninger: Beredskabskommissionen godkendte på sit møde 25. april 2017:  
- årsregnskabet for 2016 og fremsender dette til Økonomiudvalg 

og Byråd i ejerkommunerne til orientering. 

- at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i 
forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, 
herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og 
forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb. 

- Halsnæs kommune opkræver Frederiksborg Brand og Redning 
kr. 155.000 for for meget opkrævet bidrag i 2016. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2017 
 

 

Sag nr. 4 Budget 2018 og overslagsårene  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I henhold til vedtægterne for Frederiksborg brand og Redning skal  
Beredskabskommissionen senest i april måned godkende 
budgetforslag og fremsende dette til ejerkommunernes  
budgetforhandlinger. 
 
Budget 2018 og overslagsårene tager udgangspunkt i den  
fordeling- og økonominøgle, der er vedtaget i de enkelte kommuners  
Byråd i efteråret 2015. 
 
Med baggrund i årsregnskabet for 2016, vurderer  
Beredskabsdirektøren ikke behov for, at afvige for den besluttede  
Fordelings- og økonominøgle vedtaget i de enkelte kommuners byråd i  
2015. 
 
 
 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag:  

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

Beslutninger: Beredskabskommissionen godkendte på mødet 25. april 2017 
fortsat implementering af den vedtagne fordelings- og  
økonominøgle vedtaget i ejerkommunernes Byråd i efteråret 2015. 
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Sag nr. 5 Konkurrenceudsættelse 

Journal nr.:  

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Ejerstrategien for §60 selskabet Frederiksborg Brand & Redning 
fastslår, at det er de seks ejerkommuners ønske, at det samlede 
operative beredskab konkurrenceudsættes ved udløb af nuværende 
entreprisekontrakter. 
 
Frederiksborg Brand & Redning anvender, som følge af tidligere 
indgåede kontrakter, to underleverandører til det operative beredskab. 
Falck A/S leverer det operative beredskab i Egedal, Furesø, Gribskov 
og Hillerød kommuner og Beredskab Øst leverer en del af det 
operative beredskab i Egedal (Smørum) og Furesø (Værløse) 
kommuner.  
 
Frederiksborg Brand & Redning leverer selv det operative beredskab i 
Frederikssund og Halsnæs Kommuner.  
 
Kontrakterne med underleverandørerne udløber med udgangen af 
2017. Frederiksborg Brand & Redning har dog option på 
kontraktforlængelse til udgangen af 2018. 
 
Jf. ejerstrategien for Frederiksborg Brand & Redning skal 
udbudsformen tilstræbe, at der opnås den optimale 
konkurrencesituation. Med undtagelse af mindre private selskaber, hvis 
ydelser er begrænset til mindre geografiske områder (Ærø og Samsø), 
er der dog kun én privat leverandør af operativt beredskab i Danmark –  
Falck. Der er endvidere ingen indikationer på, at andre 
fælleskommunale selskaber ønsker at byde i forbindelse med udbud af 
det operative udbud for de seks kommuner. 
 
Som følge deraf har Frederiksborg Brand & Redning søgt afdækning 
af, hvorledes et udbud kan gennemføres, samtidig med at der sikres en 
optimal konkurrencesituation. Der er indhentet erfaringer fra syv af de 
24 fælleskommunale beredskabsselskaber i Danmark, og 
Frederiksborg Brand & Redning har dermed sikret et repræsentativt og 
oplyst grundlag for denne indstilling. 
 
Det operative beredskab kan organiseres på forskellige måder, men 
erfaringen viser, at der overordnet er fire forskellige muligheder: 

1. En privat aktør leverer det samlede operative beredskab, som 
det har været tilfældet i hhv. Egedal, Furesø, Gribskov og 
Hillerød Kommuner.  

2. Selskabet hjemtager opgaven og leverer det samlede operative 
beredskab, som det har været tilfældet i Frederikssund og 
Halsnæs kommuner. 

3. Det samlede operative beredskab leveres af selskabet selv og 
en privat aktør, som det er tilfældet for nuværende periode. 
Leverandøren virker således som totalleverandør i et specifikt 
geografisk område. 

4. Det samlede operative beredskab opdeles i ydelser, eks. 
brandslukning, køretøjer, materiel og vagtcentral. Ydelserne 
udbydes særskilt efter gældende lovgivning eller hjemtages. 

 
Med kun én privat aktør kan der ikke skabes en optimal 
konkurrencesituation ved ét udbud af det samlede operative 
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beredskab.  
 
For at skabe den bedst mulige konkurrence foreslås det at anvende en 
ydelsesopdelt model. Herved øges antallet af potentielle bydere og den 
optimale konkurrencesituation er derved mulig at opnå og sikre. 
 
Mulig ydelsesopdelt model: 
 
Personale til brand og redningsopgaver.  
Med undtagelse af mindre private selskaber, hvis ydelser er 
begrænsede til mindre geografiske områder (Ærø og Samsø) er der 
kun én privat leverandør af operativt beredskab i Danmark (Falck) Det 
er således kun Falck, der kan dokumentere kendskab til og erfaring 
med at drive et fuldtids- og deltidsberedskab i døgndrift til det offentlige 
i Danmark, herunder rekruttering og fastholdelse af deltidsmandskab. 
 
Køretøjer, materiel og evt. lokaliteter. 
Erfaringen fra andre beredskabsselskaber viser, at der er opnået en 
optimal konkurrencesituation ved udbud af køretøjer og materiel 
separat, idet der er flere mulige leverandører på markedet. Opdelingen 
har ligeledes medført et økonomisk rationale. Ved denne ydelsesopdelt 
model ejer selskabet materiel, køretøjer og evt. lokaliteter, hvorefter de 
stiller dem til rådighed for leverandører af brandslukningen.  
Med opdelingen af ydelser undgås monopolisering, ligesom opdelingen 
øger beredskabets robusthed, da afhængigheden af én leverandør 
reduceres. Samtidig vil omkostninger til efterfølgende eventuelle 
justeringer i det risikobaserede dimensionerede redningsberedskab 
kunne reduceres. 
 
Beredskabsstyrelsen har indgået en rammeaftale med leverandører 
angående levering af køretøjer og materiel til brandslukning, som kan 
benyttes, uden at anskaffelsen skal sendes i EU-udbud. Rammeaftalen 
er dog beregnet til enkeltstående anskaffelser, og anses således ikke 
som værende givtig ved anskaffelse af en større mængde 
brandslukningskøretøjer.  
 
Indsatsledervagt 
1. oktober 2016 implementerede Frederiksborg Brand & Redning en 
ændring i indsatsledervagten jf. den risikobaserede dimensionering. 
Dette medførte en reduktion i antallet af indsatslederområder, og at 
indsatsledervagten udelukkende løses af ansatte ved Frederiksborg 
Brand & Redning, hvilket er hensigtsmæssigt, da indsatslederen 
udøver myndighedsarbejde samt tilsyn af leverandørens ydelser. 
 
Vagtcentral 
Redningsberedskabets strukturudvalg anbefaler i sin rapport af 24. 
august 2014, at der etableres centrale vagtcentraler, der kan styrke 
mulighederne for at sikre en fri disponering og samtidig bidrager til en 
entydig kommandostruktur. Frederiksborg Brand & Redning betjenes i 
dag fra tre vagtcentraler. Der er fra centralt hold nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til en kommende 
national vagtcentralstruktur. Arbejdsgruppen er blevet forsinket i 
forbindelse med opstart af arbejdet, og det er på nuværende tidspunkt 
ukendt, hvornår arbejdsgruppen kan komme med en anbefaling, 
ligesom omfanget af den efterfølgende politiske proces er ukendt. 
Frederiksborg Brand & Redning ønsker dog snarest at påbegynde en 
centralisering af vagtcentralernes opgave for at sikre et anvendeligt og 
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operativt overblik, der vil sikre en ensartet betjening af det operative 
beredskab, anlægsejere m.v. En centralisering af vagtcentralerne ved 
Frederiksborg Brand & Redning eller ekstern leverandør skønnes 
således at være hensigtsmæssig, arbejdsgruppens forventede arbejde 
taget i betragtning. 
 
Det Supplerende Frivillige Beredskab 
Det Supplerende Frivillige Beredskab støtter det afhjælpende 
beredskabs indsatser ved bl.a. brand, redning og miljøhændelser og 
har vist sin værdi ved flere større vejrligshændelser som eksempelvis 
stormfloderne i 2013, 2015 og 2016. Det Supplerende Frivillige 
Beredskab har været, og er endvidere, en stor støtte ved diverse 
kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer. Det 
Supplerende Frivillige Beredskab er derfor en vigtig ressource og bistår 
i opgaver jf. ovenstående, hvor der kræves et stort mandskab, mange 
ressourcer eller brug af nogle af de særlige kompetencer som det 
Frivillige Beredskab besidder.  
 
På indsatsområdet har Frederiksborg Brand & Redning over 50 
frivillige, der er grund- eller funktionsuddannelse, herunder 10 
holdledere. Dette antal ønskes øget.  
 
Det Supplerende Frivillige Beredskab kan endvidere tilføjes flere 
opgaver. Her tænkes særligt på opgaver i forhold til ikke akutte 
hændelser, hvor et frivilligt engagement har stor nytteværdi for den 
enkelte kommune.  
 
Et godt samarbejde med Det Supplerende Frivillige Beredskab 
prioriteres højt i det fælles beredskab, og de frivillige er tilknyttet lokalt, 
således at det lokale engagement vedligeholdes og styrkes. Disse 
lokaliteter er for nuværende Farum, Frederikssund, Hundested og 
Ølstykke. Et Supplerende Frivilligt Beredskab i Gribskov Kommune 
skal undersøges og etableres, såfremt der kan findes grundlag for 
dette. Frederiksborg Brand & Redning modtager refusionsmidler fra 
staten til afholdelse af uddannelse, hvorfor Det Supplerende Frivillige 
Beredskab er omkostningsneutralt. En forudsætning for at opnå 
maksimal nytteværdi af Det Supplerende Frivillige Beredskab er dog, at 
dette afholdes i eget regi. 
 
Generelle betingelser: 
 
Tilbudsgivere skal sandsynliggøre, at de har den fornødne finansielle 
styrke og stabilitet samt have dokumenteret erfaring med at levere 
ydelser med den bredde og dybde, der vil blive skitseret i 
udbudsmaterialet. Tilbudsgivere skal endvidere dokumentere erfaring 
med at drive et fuldtids- og deltidsberedskab i døgndrift, herunder 
rekrutteringen og fastholdelsen af et deltidsmandskab. Derudover skal 
tilbudsgivere kunne dokumentere erfaring med at levere ydelser til det 
offentlige og indgå i et bredt samarbejde med beredskabets øvrige 
aktører. 
 
Gribskov kommune har tilbudt at yde faglig bistand i forbindelse med 
konkurrenceudsættelsen, hvilket Frederiksborg Brand & Redning 
ønsker at benytte sig af. 
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Bevilling:  
 

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen at:  
1) Frederiksborg Brand & Redning gennemfører udbud af 

a) Levering af køretøjer og materiel, som efterfølgende ejes af 
Frederiksborg Brand & Redning og stilles til rådighed for 
leverandøren af brandslukningen. 

b) Personale til brandslukning, herunder personligt 
sikkerhedsudstyr og udkaldssystem samt enkelte lokaliteter. 
Frederiksborg Brand & Redning kan dog selv løse enkelte 
funktioner, hvis der kan opnås effektiviseringer, ved 
sammenlægning mellem flere funktioner. 

2) Indsatsledervagten og driften af Det Supplerende Frivillige 
Beredskab ikke konkurrenceudsættes. 

3) Frederiksborg Brand & Redning kan centralisere 
vagtcentralydelsen, og afholde den i eget regi, eller indgå aftaler 
med ekstern leverandør. 

  
Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 25. april 2017; 

 
- At Frederiksborg Brand & Redning gennemfører: 

a) Udbud af levering af køretøjer og materiel, som efterfølgende 
ejes af Frederiksborg Brand & Redning og stilles til rådighed for 
leverandøren af brandslukningen. 

b) Udbud af personale til brandslukning i 6 kommunevis 
delområder samt et samlet område, herunder personligt 
sikkerhedsudstyr og udkaldssystem samt enkelte lokaliteter. 
Frederiksborg Brand & Redning kan dog selv løse enkelte 
funktioner, hvis der kan opnås effektiviseringer, ved 
sammenlægning mellem flere funktioner. 

- At Frederiksborg Brand & Redning i forbindelse med udbuddet skal 
søge at opnå størst muligt økonomisk rationale, uden at kompromittere 
serviceniveauet og beredskabets robusthed og fleksibilitet. 
- At Indsatsledervagten og driften af Det Supplerende Frivillige 
Beredskab ikke konkurrenceudsættes. 
- At afvente eventuelle anbefalinger fra en central nedsat 
arbejdsgruppe for en fremtidig national vagtcentralstruktur. 
- At formandskabet bemyndiges til at varetage udbudsprocessen til 
Beredskabskommissionens endelige vedtagelse af leverandørvalg.  
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Sag nr. 6 Hurtig Sluknings Enhed (HSE) – Hillerød kommune 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I forbindelse med oprettelse af Frederiksborg Brand og Redning har 
Beredskabskommissionerne og byrådene i de seks ejerkommuner 
godkendt den risikobaserede dimensionering. Planen for den 
risikobaserede dimensionering beskriver de opgaver, som 
Frederiksborg Brand og Redning skal løse på baggrund af den 
risikoprofil, der er udarbejdet for den enkelte kommune.  
 
Endvidere beskriver den godkendte ejerstrategi, at der ønskes et 
beredskab med et stærkt fokus på drift af kerneopgaven, det vil sige 
den operative indsats ved brand, redning og miljøuheld samt det 
forebyggende arbejde, herunder brandsyn og brandteknisk 
sagsbehandling ifølge beredskabsloven.  
 
Det er ligeledes beskrevet, at der er udarbejdet en fælles pickliste 
(årsagsliste), der med udgangspunkt i en vurdering af hændelserne, 
fastsætter første udrykningsenheds sammensætning (materiel og 
mandskab) til hændelsen. Picklisten sikrer et ens serviceniveau for alle 
borgere i Frederiksborg Brand og Redning. Harmoniseringen sker med 
baggrund i en risikoanalyse, scenariebeskrivelse samt indhentet 
erfaring fra tilsvarende hændelser i Frederiksborg Brand og Rednings 
dækningsområde.  
 
Hen over sommeren 2016 er der blevet stillet spørgsmål til HSE’ens 
(Hurtig Sluknings Enhed) kørsler til færdselsuheld i Hillerød kommune. 
Færdselsuheld er ikke en beredskabsmæssig opgave, men derimod en 
regional (ambulance) opgave, med mindre der er tale om alvorlige 
færdselsuheld med fastklemte, teknisk fastklemte eller risiko for 
brand/forurening.  
I Hillerød Kommune har det tidligere været praksis, at HSE’en ligeledes 
kørte til ”højhastighedsulykker”, idet Hillerød er omkranset af store veje 
som Overdrevsvejen og Isterødvejen. Denne opgave vil Frederiksborg 
Brand og Redning fortsat løse.  
 
Jf. den vedtagne risikobaserede dimensionering af Frederiksborg 
Brand og Redning medsender beredskabet ikke længere HSE’en til 
færdselsuheld med lav hastighed, uheld med cykler, knallerter og 
lignende, som alene er en regional opgave underlagt 
ambulancetjenesten.  
 
Fordelen ved at sende HSE’en til alle færdselsuheld har været, at 
HSE’en til tider var først fremme og derved har haft mulighed for at yde 
”førstehjælp”, indtil ambulanceredderne ankom og overtog opgaven. 
Endvidere har det i enkelte tilfælde forekommet, at HSE’en har været 
på uheldsstedet – ved uheld, som alene er kaldt ud som en regional 
opgave – men hvor det ved ankomst til uheldsstedet viste sig, at 
alarmcentralen ligeledes skulle have kaldt beredskabet, Derved er der 
naturligvis ”sparet” tid, som har været af betydning for den 
tilskadekomne person. Det har dog altid været sådan, at HSE’ens 
personale straks overgav opgaven til ambulanceredderne, når 
ambulancen nåede frem.  
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Endnu en fordel har været, at der har været flere hænder til stede på 
ulykkesstedet, når HSE’ens personale ligeledes deltog i den regionale 
opgave.  
Der skal endvidere gøres opmærksom på, at den risikobaserede 
dimensionering viste, at der vil være brug for HSE’en i tilfælde af flere 
samtlige udrykninger efter beredskabsloven, hvorfor det er vigtigt, at 
HSE’en er til rådighed, når disse situationer opstår. 
 
Fravalget af ordningen, at HSE’en kører til samtlige færdselsuheld, har 
medført en reduktion i den samlede kontraktsum med Falck i 
størrelsesordenen ca. 125.000,- kr. årligt. 
 
En sammenlignelig ordning fungerer i Halsnæs kommune i 
Hundestedområdet som nødbehandlerordning. Her kaldes 2 
deltidsansatte nødbehandlere ud til de opgaver HSE’en i Hillerød 
kommune ikke kaldes ud til. Denne nødbehandlerordning fungerer som 
en tilkøbsordning, Halsnæs kommune tilkøber ved Frederiksborg 
Brand og Redning. 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen følger 
beslutningen af 4. maj 2016, hvor Beredskabskommissionen 
besluttede, at være åben for, at de enkelte Byråd kan tilkøbe ekstra 
beredskab såfremt dette ønskes. 
 

Beslutninger: Beredskabskommissionen vedtog på mødet den 25. april 2017 at følge 
beslutningen af 4. maj 2016, hvor Beredskabskommissionen 
besluttede, at være åben for, at de enkelte Byråd kan tilkøbe ekstra 
beredskab såfremt dette ønskes. 
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Sag nr. 7 Dialog mellem Beredskabskommission, fagfolk og politikere 
Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag: Beredskabsloven 

Sagsfremstilling: Der er fra Hillerød kommune samt Furesø kommune rejst spørgsmål til 
om der er mulighed for at brede Beredskabskommissionens arbejde ud 
via åbne seminarer, oprettelse af et dialogforum el. lign.  
 
Herved får medarbejderne mulighed for dialog med de folkevalgte.  
 
Den formelle samarbejdsstruktur ved Frederiksborg Brand og Redning 
udføres via MED strukturen. Der er indgået MED-aftale den 5. juli 2016 
inkl. arbejdsmiljøaftale. Herudover er det aftalt med Falck, at der 
planlægges afholdt 1-2 uformelle personalemøder årligt med Falcks 
deltidsbrandfolk i hele Frederiksborg Brand og Redning – i samarbejde 
med Falcks ledelse. Ifølge MED-aftalen skal der afholdes min. 2 årlige 
personalemøder på den enkelte brandstation, der ikke er udliciteret. 
Der er derfor meget positivt, at Falck har åbnet mulighed for uformelle 
personalemøder med de Falck ansatte. 
 
Medarbejdere samt frivillige er endvidere repræsenteret ved fuldgyldigt 
medlemskab af Beredskabskommissionen jf. vedtægter for 
Frederiksborg Brand og Redning. 
 

 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen drøfter 
behovet og muligheden for at brede Beredskabskommissionens 
arbejde ud. 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på mødet 25. april 2017, at 
afholde 1-2 centrale fælles/borgermøder, hvor beredskab og 
ejerkommuner præsenterer, hvordan det er gået med Frederiksborg 
Brand og Redning, og hvad fremtidige mål og visioner er. 
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Sag nr. 8 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 viser, at Frederiksborg  
Brand og Redning har et forskudt merforbrug på den samlede ordinære  
driftsvirksomhed på kr. 3.352.858. 
 
Det forskudte forbrug er et udtryk for de kvartalsvise procentvise 
forskydninger, der skyldes, at de store årlige faste udgifter som 
eksterne kontrakter og leasingforpligtigelser har forfald i første kvartal.  
 
Af budgetopfølgningen kan det endvidere ses, at der har været 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med stormen Urds forhøjede 
vandstand i Roskilde fjord og Isefjorden. Udgifter der for støtte til 
Frederikssund kommune beløb sig til mere end kr. 500.000, og derfor 
jf. vedtægterne er dækket af Frederikssund kommune, og indtægtsført 
under indtægter for servicevirksomhed, der tilsvarende har en højere 
indtægt end forventet på nuværende tidspunkt.  
 
Beredskabsstyrelsen har endvidere meddelt, at det Frivillige 
Supplerende Beredskab er bevilliget kr. 500.999 i 2017 i statslig 
enhedstimebetaling for frivilliges uddannelse. En bevilling der 
modtages i 3 kvartal, og derfor ikke er bogført for nuværende. 
 
Beredskabsdirektøren forventer, at budgettet holdes. 
 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 4 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 

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

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2017: 
- Taget til efterretning 
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Sag nr. 9 Kvartalsrapport for servicemål og responstider 

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 
 

Risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning blev 
politisk vedtaget i alle seks ejerkommuner i maj måned 2016, hvorefter 
Frederiksborg Brand & Redning påbegyndte 
implementeringsprocessen, herunder tilpasningen af personel, 
køretøjer og materiel, harmonisering af udrykningssammensætning 
samt etableringen af nye udrykningsområder. Dette arbejde var 
afsluttet i løbet af december 2016. Første kvartalsrapport omhandler 
derfor udelukkende første kvartal 2017. 
 
Kvartalsrapporten afdækker, hvorledes krav til udrykningens 
sammensætning, afgangstid og responstid efterleves. 
 
Kvartalsrapporten konkluderer, at Frederiksborg Brand og Redning til  
fulde opfylder servicemål og responstid jf. plan for Risikobaseret  
Dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning.  
 
Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 
fastslår, at førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog 
senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. 
På dette punkt er flere brandstationer udfordret. Det skal dog 
bemærkes at servicemål for ankomsttid fuldt ud indfries. 
 
For at sikre et tilstrækkeligt grundlag for det krævede fremmøde samt 
overholdelse af tidskravet for afgang af første udrykningsenhed, har og 
er Frederiksborg Brand & Redning ved at øge antallet af brandfolk på 
flere brandstationer. 
 
Ligeledes er der iværksat tiltag, hvor der kan forskydes fuldtidsansatte 
medarbejder til de områder, hvor der i udsatte tidsrum kan være behov 
for at styrke vagtbemandingen, ligesom Frederiksborg Brand & 
Redning er ved at implementere et kvalitetssikringssystem, med det 
formål at få belyst nærmere, hvilke årsager der er til afvigelserne, så 
der aktivt kan sættes ind på at får nedbragt afgangstiderne. 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 5 - Kvartalsrapport for servicemål og responstider nr. 2017  

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

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2017: 
- Taget til efterretning 
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Sag nr. 10 Årsberetning 2016 Frederiksborg Brand og Redning 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Som en del af virksomheden Frederiksborg Brand og Redning er der  
udarbejdet en årsberetning, der beskriver de væsentligste aktiviteter for  
2016.  
 
Endvidere indeholder årsberetningen hoved- og nøgletal for 
Frederiksborg brand og Redning samt forventninger og fremtidige mål. 
 
Årsberetningen har til formål at give interesserede et indblik i  
Frederiksborg Brand og Rednings aktiviteter, visioner og fremtidige  
målsætninger. 

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 6 - Årsberetning 2016 Frederiksborg Brand og Redning 

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

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2017: 
- Taget til efterretning 
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Sag nr. 11 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 2017: 
- Taget til efterretning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 25. april 2017 
 

 

Sag nr. 12 Eventuelt  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  
 
 
 
 
 
 

Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  
 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 25. april 2017: 
- Intet 
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