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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 28. september 2017: 
 - Godkendt 
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Sag nr. 2 Godkendelse af referat af møde i Beredskabskommissionen 25. april 
2016. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og 
personalemæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 1 – Referat af mødet i Beredskabskommissionen 25. april 2016 

Indstilling:  
Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017: 

- Godkend 
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Sag nr. 3 12 måneders evaluering af risikobaseret dimensionering 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:   

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I forbindelse med Beredskabsstyrelsens udtalelse af planforslag for 

risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand og Redning 

udtalte Beredskabsstyrelsen at ”såfremt kommunalbestyrelserne vælger 

at implementere de foreslåede ændringer af dimensioneringen uændret 

i forhold til planforslaget, skal Beredskabsstyrelsen anmode 

Frederiksborg Brand & Redning om at følge udviklingen med henblik 

på, at Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens 

endelige godkendelse, kan modtage en redegørelse om erfaringerne 

med den nye dimensionering”. 

 

Efterfølgende er det aftalt med Beredskabsstyrelsen, at denne 

redegørelse og evaluering udarbejdes 12 måneder efter endelig 

implementering af planforslaget. 

 

Planforslaget for Risikobaseret dimensionering blev endeligt 

implementeret 1. oktober 2016, hvorfor evaluering og redegørelse 

gennemføres og udarbejdes for perioden 1. oktober 2016 til 30. 

september 2017, og forelægges Beredskabskommissionen på næste 

møde 7. december 2017.  

 

Bevilling:   

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

  

Bilag:  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager  

sagen til efterretning. 

 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017:  

- Taget til efterretning 
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Sag nr. 4 Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Arbejdstilsynet var d. 31. juli 2017 på tilsynsbesøg hos Frederiksborg 

Brand og Redning.  

 

Arbejdstilsynet har i sin fremsendte besøgsrapport konstateret, at der ved 

besøget ikke er set eller konstateret nogen overtrædelser af 

arbejdsmiljølovgivningen. 

 

Arbejdstilsynet har derfor givet Frederiksborg Brand og Redning en grøn 

smiley på arbejdstilsynets hjemmeside. 

En grøn smiley betyder, at Frederiksborg Brand og Redning ikke har 

noget udestående med Arbejdstilsynet. 

Den grønne smiley er gældende i fem år, hvis ikke Frederiksborg Brand 

og Redning får et påbud eller lignende i mellemtiden. 

 

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 2 – Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager 

sagen til efterretning. 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017: 

- Taget til efterretning 
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Sag nr. 5 Forebyggelsesprojekter 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Frederiksborg Brand og Redning har en vision om, at være 

medvirkende til at øge den sociale velfærd for ejerkommunernes 

borgere og bidrage til en langsigtet indsats for indfrielse af dette. 

Denne vision tænkes udført ved at tilbyde aktiviteter, som fremmer 

social inklusion for børn, unge og voksne i udsatte positioner, og vil 

samtidig bidrage Frederiksborg Brand og Redning med at: 

• Rekruttere fremtidige frivillige og deltidsbrandmænd 

• Sikre et mangfoldigt brandvæsen, som afspejler den 

danske befolkning 

• Forebygge småbrande såsom påsatte containerbrænde 

• Forebygge, at brandvæsenet bliver mødt af stenkast eller 

andet, der forhindrer brandfolkene i at udføre deres arbejde og 

udsætter dem for fare 

• Forebygge dødsbrande og andre brandrelaterede ulykker 

 

Over sommeren 2017 har Frederiksborg Brand og Redning derfor, i  

samarbejde med interesserede ejerkommuner, gennemført: 

 

• Fællesspisning på brandstationen for familier med 

flygtningebaggrund i samarbejde med Familiekonsulenterne og 

SSP i Frederikssund – juli 2017 

• Sommeraktiviteter for unge i udsatte positioner i 

Frederiksværk i samarbejde med den boligsociale helhedsplan, 

Maglehøj og Ungdomskultur Centeret – juli 2017 

• Sommeraktiviteter for unge med flygtningebaggrund i 

Frederikssund i samarbejde med Familiekonsulenterne og SSP 

– juli 2017 

• Opstart af to nye Juniorbrandkorps i Gribskov og 

Halsnæs Kommuner og derudover videreførelse af 

Juniorbrandkorpsene i Frederikssund og Egedal Kommuner. 

Alle Juniorbrandkorps er startet op i samarbejde med de lokale 

ungdomsskoler – september 2017 

• Opstart af TrygFonden projekt i Frederikssund i 

samarbejde med SSP, Familiekonsulenterne og Aktiv Indsats 

og Integration, såfremt ansøgning til TrygFonden godkendes af 

TrygFonden – februar 2018. 

 

Frederiksborg Brand og Redning mener, at redningsberedskabet er en 

oplagt samarbejdspartner, når det handler om social inklusion, idet 

redningsberedskabet er et sundt fællesskab, hvor en persons etniske, 

sociale, religiøse, seksuelle, faglige, alder og kønsbaggrund er 

underordnet. Det er et fællesskab, hvor det fælles formål om at yde 

hjælp til folk i nød samler brandfolk og andre indenfor beredskabet. 
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Ved at være en del af beredskabet bliver den enkelte ligeledes en aktiv 

medborger og får en følelse af at være til gavn for samfundet, hvilket 

styrker den enkeltes selvværd og dermed mulighed for social inklusion. 

Endeligt får beredskabet adgang til en helt ny målgruppe, der i 

fremtiden kan blive vores nye kollegaer. 

 

Frederiksborg Brand og Redning har indtil videre gennemført 

ovennævnte aktiviteter uden yderligere udgift for ejerkommunerne som 

et led i forbedring og højnelse af forebyggelsesaktiviteterne. 

Frederiksborg Brand og Redning indgår gerne i yderligere aktiviteter i 

samarbejde med ejerkommunerne. Dette kan dog ikke gøres indenfor 

Frederiksborg Brand og Redning nuværende budget. 

 

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 3 – Notat vedr. forebyggelsesaktiviteter 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen  

tager sagen til orientering. 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017: 

- Taget til efterretning 
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Sag nr. 6 Dialog mellem Beredskabskommission, fagfolk og politikere 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag: Beredskabsloven 

Sagsfremstilling: Beredskabskommissionen vedtog på møde 25. april, 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. 

 

Det har ikke for nuværende været muligt at finde1-2 datoer, hvor 

Beredskabskommissionens medlemmers kalendere har passet 

sammen. 

 

Endvidere er efteråret 2017 præget af valg til kommunalbestyrelsen, 

hvorfor det anbefales at udskyde møderne til første kvartal 2018. 

 

 

 

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen beslutter 

at udskyde dialogmøderne til første kvartal 2018, når 

Beredskabskommissionen for næstkommende Byrådsperiode er 

sammensat, og udvalgsmøder og byrådsmøder for ejerkommunerne er 

vedtaget. 

  

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på mødet 28. september 2017, 

at gennemføre 1-2 møder i indeværende år. 
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Sag nr. 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 viser, at Frederiksborg  

Brand og Redning har et forskudt merforbrug på den samlede ordinære  

driftsvirksomhed på kr. 3.001.328. 

 

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 og 

andet 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.  

 

TrygFonden har doneret kr. 436.907 til sommerens aktiviteter. Disse 

donationsmidler samt indtægter for udførelse af serviceopgaver for ca. 

kr. 350.000 er ikke medregnet i budgetopfølgningen. 

 

Beredskabsdirektøren forventer, at budgettet holdes. 

 

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

 

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

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager 

budgetopfølgningen til efterretning. 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017: 

 - Taget til efterretning 
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Sag nr. 8 Gribskov kommunes beslutning om eventuelt fremtidigt samarbejde 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Byrådet i Gribskov Kommune besluttede på sit møde 4. september  

2017, at ”frem mod budgetforhandlingerne i 2018 evalueres  

beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand og Redning, således  

at der i budget 2019-2022 kan tages stilling til, om samarbejdet skal  

ophøre ved opsigelse 1. juli 2019, når aftalen udløber ultimo 2020  

eller fortsætte i en ny periode”. 

 

Denne beslutning har medført flere kommentarer i den offentlige debat. 

 

For at give Beredskabskommissionens medlemmer bedst mulig  

baggrund til at orientere i ejerkommunerne, anbefales det, at sagen  

drøftes blandt Beredskabskommissionens medlemmer. 

   

Fakta om beredskabet i Gribskov kommune: 

- Brandstationerne og brandfolkene i Gribskov kommune er under 

ledelse og drives af Falck jf. indgået kontrakt. 

- Der er ingen frivillige brandfolk i Gribskov kommune, men 

udelukkende deltidsansatte honorarlønnede brandfolk ansat af Falck. 

- I forbindelse med Beredskabsfusionen har Gribskov kommune samlet 

sparet ca. kr. 0,5 millioner. 

- Brandstationerne i Gribskov kommune har samme beliggenhed, 

bemanding, køretøjer og materiel som før beredskabssammen-

lægningen. 

- Beredskabssammenlægningen har sikret, at Gribskov kommune, i 

modsætning til år 2015, har opfyldt loven vedr. gennemførelse af 

brandtilsyn. 

- Beredskabssammenlægningen har medført, at et juniorbrandkorps er 

under etablering i Gribskov kommune. 

 

 

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 5 - Artikel Netavisen Gribskov 31. august 2017 

Bilag 6 - Artikel Beredskabsinfo 2. september 2017 

Bilag 7 - Artikel Netavisen Gribskov 5. september 2017 

Bilag 8 - Artikel Netavisen Gribskov 6. september 2017 

Bilag 9 - Artikel Frederiksborg Amtsavis 20. september 2017 

Bilag 10 - Formandens forespørgsel til Falck og Falcks svar herpå 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen drøfter  

sagen. 
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Beslutninger: Beredskabskommissionen drøftede på møde 28. september 2017 

sagen og besluttede  

- at følge aftalerne indgået ved dialog møde mellem 

deltidsbrandmændenes tillidsrepræsentanter i Gribskov kommune, 

Falcks ledelse og Frederiksborg Brand og Rednings ledelse tæt. 

Aftalerne er som følge: 

- At Falck i samarbejde Motorola får radioerne til at virke, og såfremt 
radioerne ikke kommer til at virke findes alternativ løsning, Falck & 
Frederiksborg Brand & Redning følger op i fællesskab. 
- At Søren Viggo indsættes som uddannelses repræsentant i anvendelse af 
radioudstyr. 
- At der etableres et samarbejdsfora mellem deltidsbrandfolkene i Gribskov 
kommune, Falcks ledelse og Frederiksborg Brand og Rednings ledelse 
- At der etableres et samarbejdsfora mellem deltidsbrandfolkenes tillidsvalgte 
på alle brandstationer under Frederiksborg Brand og Redning og Falck, Falcks 
ledelse og Frederiksborg Brand og Rednings ledelse. 
- At etablere et fora så erfaringer fra andre brandstationer deles og en 
fællesånd etableres 
- At være meget åben for fælles diskussion af motivation af brandfolk  
- At tilrette pick-listerne således der tilkaldes stige til eksempelvis 
bygningsbrand etageejendom i Gribskov kommune 
- At der fremover kommer en præsentation af nyindsatte indsatsledere 
- At indsatsledernes kommunikations og samarbejdsevner 
kompetenceudvikles. 
- At alle parter påtager sig opgaven at få orienteret og meldt ud i egne 
baglande om mødets positive gennemførelse, og den fælles enighed om at 
kigge fremad, og arbejde for et bedre og bredere samarbejde til alles bedste. 
 

- at tage til efterretning at Beredskabsdirektøren har indledt en 

møderække med tillidsfolk fra alle brandstationer og Falcks ledelse 

- at sagen drøftes på ny i Beredskabskommissionen ved næste møde 

7. december.  
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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 

 

Kvartalsrapport nr. 2/2017 omhandler april, maj og juni måned 2017. 

 

Kvartalsrapporten afdækker, hvorledes krav til udrykningens 

sammensætning, afgangstid og responstid efterleves. 

 

Kvartalsrapporten konkluderer, at antallet af udrykninger er steget fra 

398 udrykninger i 1. kvartal, til 450 udrykninger i 2. kvartal. Endvidere 

er antallet af alarmer modtaget fra automatiske brandalarmeringsanlæg 

faldet.  

Samtidig med, at antallet af alarmer fra 112 er steget, er antallet af 

blinde alarmer også steget, hvilket betyder, at der er en stigning i 

antallet af personer, der ringer 112 vedr. hændelser, hvor der ikke er 

brug for redningsberedskabet. 

 

Der er fortsat afvigelser i forhold til at sammensætte udrykningerne 

med det for materiellets betjening nødvendige antal personer. Antallet 

af afvigelser fra 1. kvartal til 2. kvartal er steget fra 4 % til 4,6 %. 

Antallet af deltidsansatte brandfolk tilpasses løbende for at sikre den 

rigtige balance i bruttoantallet af brandfolk.  

 

Ligeledes forskydes der fortsat fuldtidsansatte medarbejdere til de 

områder, hvor der i udsatte tidsrum kan være behov for at styrke 

vagtbemandingen.  

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 11 - Kvartalsrapport nr. 2/2017 for servicemål og responstider 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager 

Kvartalsrapporten til efterretning. 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017: 

- Taget til efterretning 
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Sag nr. 10 Tetraradioer – Gribskov kommune 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Ved beredskabssammenlægningen havde de 6 kommuner 3 forskellige  

fabrikater af Tetraradioer (Motorola, Sepura, og EADS). 

Disse radioer benyttes til kommunikation mellem køretøjer og  

brandfolk, og er en del af et landsdækkende sikkerhedsnet (SINE), der  

for nogle år siden blev etableret. Kommunerne blev kompenseret via  

DUT-midler. 

 

Da hovedparten af ejerkommunerne bag Frederiksborg Brand og  

Redning (FBBR) havde Motorola radioer, valgte FBBR, af hensyn til  

serviceaftaler, stordriftsfordel, programmering, reservedele, betjening  

m.v., samt af hensyn til harmonisering, at ensrette radioerne og  

kun anvende Motorola.  

FBBR indgik derfor en byttehandel med Århus, Beredskab Øst, og  

Nordsjællands Brandvæsen 1:1, og de radioer, der medgik fra 

Gribskov kommune er således byttet med en tilsvarende radio af et 

andet fabrikat.  

 

Der er derfor tale om en tilsvarende radio, men af andet fabrikat, som 

p.t. anvendes i Gribskov i lighed med radioerne på de øvrige stationer. 

 

FBBR ejer omkring 410 Motorola SINE radioer. 

Hillerød -, Halsnæs - og Frederikssund Kommuner har ligeledes 

indkøbt Motorola radioer til deres kommunale krisestabe. 

 

I forbindelse med ombytningen af Tetraradioer i Gilleleje og Helsinge  

har der været forskellige udfordringer, der har medført, at  

brandmandskabet har følt sig utrygge ved benyttelse af disse radioer. 

Disse udfordringer og bekymringer har brandmandskabet tilkendegivet  

overfor deres arbejdsgiver Falck. Desværre er disse bekymringer og  

udfordringer ikke blevet taget op på de månedlige driftsmøder mellem  

Falck og Frederiksborg Brand og Redning, hvilket har afstedkommet  

en udadvendt reaktion fra brandfolkene. 

 

Falcks ledelse har efterfølgende taget kontakt til producenten Motorola 

med henblik på at få lokaliseret, hvor problemet ligger og få foretaget 

en fuld opdatering af radioerne samtidigt, således radioerne kan virke 

optimalt og tillidsfuldt. Såfremt dette mod forventning ikke skaber den 

fornødne tryghed for brandmandskabet er det aftalt, at Falck og 

Frederiksborg Brand og Redning finder en anden tilfredsstillende 

løsning.  

Det er endvidere aftalt, at Frederiksborg Brand og Redning stiller en 

superbruger på radiomateriellet til rådighed til at oplære/uddanne 

brandfolkene eller udvalgte brandfolk i brug og anvendelse af 

radioerne. 

 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 28. september 2017 
 

 

Bevilling:  

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

  

Bilag: Bilag 12 - Notat Status opdatering tetraradioer - eftersendes 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen  

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionen tog på mødet 28. september 2017 sagen til 

efterretning, og ønsker status i sagen ved næstkommende møde i 

Beredskabskommissionen. 
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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: Beredskabskommissionen tog på møde 28. september 2017 

orienteringen til efterretning. 

 

Politidirektørembedet blev spurgt til nedlæggelse af 

politiordenskorpset. Politidirektørembedet oplyste, at baggrunden for 

dette skyldes, at politiordenskorpset ikke længere blev anvendt til det 

formål det var etableret. Såfremt kommunernes frivillige fremadrettet 

ønsker at løse de opgaver politiordenskorpset bestred skal de gængse 

retningslinjer for trafikregulering m.v. følges. 
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Sag nr. 12 Eventuelt  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

 

 

 

 

 

 

Bevilling:  

Økonomi og personale-

mæssige konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  

 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 28. september 2017: 

- Intet 
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Lukket dagsorden 
 

Sag nr. 13 Udbud af køretøjer og materiel 

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.  

 

På mødet den 25. april besluttede beredskabskommissionen, at 

Frederiksborg Brand & Redning skal gennemføre:  

- Udbud af levering af køretøjer og materiel, som efterfølgende ejes af 

Frederiksborg Brand & Redning og stilles til rådighed for leverandøren 

af brandslukningen.  

- 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.   

 

Udbud af køretøjer og materiel blev annonceret den 14. august med 

tilbudsfrist den 15. september. På baggrund af flere leverandørers 

henvendelser blev tilbudsfristen på udbud af materiel og køretøjer 

forlænget til den 22. september 2017. Der har været mulighed for 

leverandørerne at stille spørgsmål under udbuddet frem til 6 dage før 
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tilbudsfristen. Indenfor tidsfristen er der modtaget og besvaret 114 

spørgsmål til udbuddet vedrørende materiel og køretøjer. 

De, af Frederiksborg Brand & Redning i forvejen kendte leverandører 

af de forskellige ydelser, har alle vist interesse, og det har også været 

muligt at tiltrække interesse fra, i Danmark, indtil nu ukendte 

leverandører. 

Vurderingen af tilbuddene har indbefattet en vurdering af tilbuddenes 

konditionsmæssighed, dvs. opfylder tilbudsdokumenterne indholds- og 

formkrav. Endvidere vurderes Tilbudsgivers egnethed og en 

indholdsmæssig vurdering af de tilbudte leverancer og priser. 

Tildeling af kontrakten vil ske til den Tilbudsgiver, der har afgivet det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet 

”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.  

Tilbud vurderes og sammenlignes i henhold til tildelingskriteriet, ved 

anvendelse af nedenstående vægtede underkriterier på grundlag af de 

anførte vurderingsgrundlag: 

 

Der foretages en separat vurdering af de indkomne tilbud for hver 

delaftale:  

Pris 75 %. Vurderingsgrundlag: Tilbudslisten for hhv. delydelse 1A – 1I. 

Det er den samlede tilbudssum inklusive optioner (pr. delaftale), der er 

grundlag ved tilbudsevalueringen.  

Kvalitet 25 %. Vurderingsgrundlag: Tilbudsgiver skal redegøre for de 

tilbudte leverancer med hensyn til køretøjernes og/eller fartøjernes 

udformning, herunder materialer, typer, dimensioner og kapaciteter i 

form af tegninger, skitser og beskrivelser, idet ordregiver vil lægge 

vægt på tilbudte forhold udover det kravspecificerede.  

Der ønskes en kort beskrivelse af køretøjets komfort, finish, design og 

ergonomi. Ordregiver vil i sin evaluering vægte beskrivelsen af 

opbygningen, herunder om der er vedlagt reservedelsliste for 

opbygningskomponenterne, at opbygningskomponenterne er let 

udskiftelige og i øvrigt lagervare.  

 

Ordregiver vil ligeledes vægte responstiden for 

tilkaldeservice/servicevogn, samt at tilbudsgiver indsætter 

reservekøretøj, såfremt køretøjer skal tages ud af drift.  

Derudover bedes tilbudsgiver beskrive serviceintervaller, garantier og 

garantiperioder. Der lægges vægt på en lang og omfattende 

garanti(periode).  

 

Der bliver udarbejdet et evalueringsnotat i forbindelse med 

evalueringen af tilbuddene. Evalueringen af tilbud køretøjer og materiel 

foretages af Frederiksborg Brand & Rednings operative afdeling.  

Bevilling: Ingen 

 

Økonomi og 

personalemæssige 

konsekvenser: 

Ingen 
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Bilag: Evalueringsnotat for udbud af køretøjer og materiel (eftersendes) 

Indstilling: Frederiksborg Brand og Rednings udbudssektion indstiller at 

 

- Ordren på udbud af materiel og køretøjer, delydelse 1A-1I tildeles 

de(n) tilbudsgiver(e), der har afgivet de(t) økonomisk mest fordelagtige 

tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og 

kvalitet” jf. evalueringsnotat for udbud af materiel og køretøjer. 

- Frederiksborg Brand & Redning kan igangsætte udbud med 

forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven, på 

materiel og køretøjer, såfremt der er delydelser, hvor der er modtaget 

ingen eller kun ikkeforskriftsmæssige tilbud.  

- Formandskabet bemyndiges til at varetage processen til 

Beredskabskommissionens endelige vedtagelse af leverandørvalg af 

køretøjer og materiel. 

- Frederiksborg Brand og Redning underretter samtlige berørte 

tilbudsgivere om Beredskabskommissionens beslutning om tildeling af 

kontrakt. Medmindre beslutningen herom er påklaget til Klagenævnet 

for Udbud indenfor standstill-perioden, vil Frederiksborg Brand & 

Redning rette henvendelse til de(n) vindende Tilbudsgiver(e) med 

henblik på at indgå kontrakt og indgå kontrakter efter standstill-

periodens udløb.  

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde den 28. september 

2017 at  

 

- Ordren på udbud af materiel og køretøjer, delydelse 1D tildeles Pro-

Safe A/S. 

- Ordren på udbud af materiel og køretøjer, delydelse 1E tildeles Pro-

Safe A/S. 

- Ordren på udbud af materiel og køretøjer, delydelse 1I tildeles Dräger 

Danmark. 

- Ordren på udbud af materiel og køretøjer, delydelse 1A og 1B 

annulleres og udbydes på ny, sammen med de delydelser, der ikke er 

modtaget tilbud på (Delydelse 1C, 1F, 1G og 1H).  

- Formandskabet bemyndiges til at varetage processen vedr. 

vedtagelse af leverandørvalg af køretøjer og materiel på 

Beredskabskommissionens vegne. 

- Frederiksborg Brand & Redning kan efterfølgende igangsætte udbud 

med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudsloven, 

på materiel og køretøjer, såfremt der er delydelser, hvor der er 

modtaget ingen eller kun ikke forskriftsmæssige tilbud.  

- Frederiksborg Brand & Redning vil efterfølgende rette henvendelse til 

de(n) vindende Tilbudsgiver(e) med henblik på at indgå kontrakt og 

indgå kontrakter efter standstill-periodens udløb. 

- Gribskov kommune ønsker vurderet om eksisterende køretøjer og 

materiel i Gribskov kommune kan genanvendes. 
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Sag nr. 14 Finansiering af køretøjer og materiel  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I forbindelse med udbud af levering af køretøjer og materiel, som  

efterfølgende ejes af Frederiksborg Brand & Redning og stilles til  

rådighed for leverandøren af brandslukningen er der indhentet to tilbud  

fra henholdsvis Kommunekredit og Nordania Leasing på finansiering  

af disse køretøjer og materiel. 

 

Begge tilbud tager udgangspunkt i en finansiering der følger køretøjer  

og materiels afskrivningsperiode på henholdsvis 5, 10 og 15 år. 

 

Kommunekredit tilbyder med udgangspunkt i en variabel rente en årlig 

leasingydelse til kr. 4.434.530, og med en restydelse ved udløb på kr. 

990.000. 

 

Nordania Leasing tilbyder med udgangspunkt i en variabel rente en  

årlig leasingydelse til kr. 4.399.004, og med en restydelse ved udløb på 

kr. 1.919.539 

 

Nordania Leasing har således en årlig leasingydelse, der er kr. 35.526 

lavere end Kommunekredits. 

 

Ved udløb af leasingaftalerne er Kommunekredits restydelse kr. 

929.531lavere end Nordania Leasings.  

 

Den samlede ydelse er således kr. 396.346 lavere ved valg af 

Kommunekredits tilbud. 

 

De årlige leasingydelser og restværdien kan dækkes af de bidrag 

ejerkommunerne bidrager til Frederiksborg Brand og Redning, og der 

udgifterne vil derfor kunne afholdes uden yderligere økonomiske bidrag 

fra ejerkommunerne. 

 

 

Bevilling: Ingen 

Økonomi og personale-

mæssige konsekvenser: 

Ingen 

Bilag:  

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller at Beredskabskommissionen 

godkender, at finansiering af køretøjer og materiel foretages via 

leasingaftale med Kommunekredit. 

 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 28. september 2017, at 

finansiering af køretøjer og materiel foretages via leasingaftale med 

Kommunekredit 

 



Frederiksborg Brand & Redning 
Beredskabskommissionen 

Mødet 28. september 2017 
 

 

Sag nr. 14 Udbud af operativt Beredskab  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: På mødet den 25. april besluttede beredskabskommissionen: 

At Frederiksborg Brand & Redning gennemfører 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.  

Udbud af det operative beredskab blev annonceret den 14. august med 

tilbudsfrist den 25. september. Der har været mulighed for 

leverandørerne at stille spørgsmål under udbuddet, frem til 6 dage før 

tilbudsfristen. Indenfor tidsfristen er der modtaget og besvaret 74 

spørgsmål vedrørende udbud af det operative beredskab. 

Vurderingen af tilbuddene har indbefattet en vurdering af tilbuddenes 

konditionsmæssighed, dvs. opfylder tilbudsdokumenterne indholds- og 

formkrav. Endvidere vurderes Tilbudsgivers egnethed og en 

indholdsmæssig vurdering af de tilbudte leverancer og priser. 

Tildeling af kontrakten vil ske til den Tilbudsgiver, der har afgivet det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet 

”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.  

 

Tilbud vurderes og sammenlignes i henhold til tildelingskriteriet, ved 

anvendelse af nedenstående vægtede underkriterier på grundlag af de 

anførte vurderingsgrundlag: 

 

Der foretages en separat vurdering af de indkomne tilbud for hver 

delydelse: 

- Pris 80 %. Vurderingsgrundlag: Tilbudslisten for hhv. delydelse 2A 

2H. Det er den samlede tilbudssum, inklusive optioner (pr. delaftale), 

der er grundlag ved tilbudsevalueringen. 

- Kvalitet 20 %. Underkriteriet ”kvalitet” vurderes ud fra nedenstående 

fire delkriterier. 

Driftssikkerhed 

Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil sikre overholdelse 

af kravene til afgangstid og udrykningstid i hele kontraktperioden, jf. 

ydelsesbeskrivelsen. 

Tilbudsgiver skal i beskrivelsen heraf tage hensyn til de forskellige 

udrykningssammensætninger, for den enkelte delydelse. 

Der lægges vægt på, at Tilbudsgiver sandsynliggør, at kravene til 

afgangstid og udrykningstid vil blive overholdt i hele kontraktperioden, 

at Tilbudsgiver herunder har forholdt sig til den konkrete beskrivelse af 

udrykningssammensætningerne for delaftalen, og bemanding her til. 
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Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere 

Tilbudsgiver skal beskrive, hvad Tilbudsgiver vil gøre for at fastholde 

og rekruttere brandmandskab. 

Der lægges vægt på, at Tilbudsgiver beskriver en realistisk tilgang til 

fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som sandsynliggør en 

velegnet bemanding i hele kontraktperioden. 

Der lægges også vægt på, hvis Tilbudsgiver i den henseende agter at 

deltage aktivt i kampagner og andre lignede tiltag, som tiltrækker og 

fastholder deltidsansatte brandmænd i Frederiksborg Brand & 

Rednings områder. 

 

Køretøjer og materiel 

Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil sikre, at kravene til 

køretøjer og materiel overholdes i hele kontraktperioden. Med krav til 

køretøjer og materiel menes de fysiske krav til køretøjerne og 

materiellet. 

Der lægges vægt på, at Tilbudsgivers beskrivelse giver en stor 

sikkerhed for, at kravene til køretøjer og materiel vil blive overholdt. 

Herunder vil det bl.a. vægte positivt, hvis der gennemføres månedlige 

eftersyn og funktionstests, samt at disse føres til log i det enkelte 

slukningsområde. 

Der lægges også vægt på, at Tilbudsgiver beskriver, hvordan kravene 

til køretøjer og materiel overholdes ved servicevedligehold eller ved 

pludseligt opstået nedbrud. 

 

Arbejdsmiljø 

Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil sikre, at krav til 

arbejdsmiljøregler overholdes i hele kontraktperioden. Med krav til 

arbejdsmiljøregler menes krav til arbejdsstedet, krav til personlig 

udrustning, samt øvrige krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, jf. 

ydelsesbeskrivelsen. 

Ordregiver ser derudover gerne, at Tilbudsgiver beskriver sin proaktive 

tilgang til forbedring af såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø i 

kontraktens løbetid. 

Der lægges vægt på, at Tilbudsgiver gennem beskrivelsen med stor 

sikkerhed sandsynliggør, at Tilbudsgiver vil være i stand til at 

overholde de anførte krav, og at Tilbudsgiver både for det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø har en plan for, hvordan man proaktivt vil arbejde 

med og løbende forbedre dette gennem hele kontraktens løbetid. 

 

Der bliver udarbejdet et evalueringsnotat på udbuddet i forbindelse 

med evalueringen. Evalueringen af tilbud på det operative beredskab 

bliver foretaget af to uvildige beredskabsdirektører fra to danske 

redningsberedskaber. Beredskabsdirektørerne har fået 

sekretærbistand af en medarbejder fra Frederiksborg Brand & 

Rednings enhed for projekt, udvikling og kommunikation. 

Evalueringsnotatet fremsendes senere. 
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Bevilling:  

Økonomi og personale-

mæssige konsekvenser: 

 

Bilag: Evalueringsnotat for udbud af operativt beredskab (eftersendes) 

Indstilling: Frederiksborg Brand og Rednings udbudssektion indstiller at 

- Ordren på udbud af det operative beredskab, delydelse 2A-2H tildeles 

de(n) tilbudsgiver(e), der har afgivet de(t) økonomisk mest fordelagtige 

tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og 

kvalitet” jf. evalueringsnotat vedr. udbud af det operative beredskab. 

- At Frederiksborg Brand og Redning underretter samtlige berørte 

tilbudsgivere om Beredskabskommissionens beslutning om 

ordretildeling. Tildelingsbeslutning sker under forbehold for indgivet 

klage. Medmindre beslutningen herom er påklaget til Klagenævnet for 

Udbud inden for Standstill-perioden, vil Frederiksborg Brand & Redning 

rette henvendelse til de(n) vindende Tilbudsgiver(e) med henblik på at 

indgå kontrakt og indgå kontrakter efter standstill-periodens udløb 

(annullere udbuddet såfremt der træffes beslutning om at gøre brug af 

kontrolbuddet). 

 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 28. september 2017, at 

udskyde tildeling af kontrakt om det operative beredskab til næste 

møde 
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