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Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 4. maj 2016: 
- Godkendt 
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Sag nr. 2 Godkendelse af referat af møde i Beredskabskommissionen 17. marts 2016. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  

Bevilling:  

Økonomi og 
personale-
mæssige 
konsekvenser: 

 

Bilag: Bilag 1 – Referat af mødet i Beredskabskommissionen 17. marts 2016 

Indstilling:  
Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 4. maj 2016:  

- Godkendt 
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Sag nr. 3 Risikobaseret dimensionering Frederiksborg Brand & Redning. 

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag: - Beredskabsloven 
- Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 

Sagsfremstilling: Beredskabskommissionerne i de 6 kommuner bag Frederiksborg 
Brand & Redning (Hillerød, Halsnæs, Egedal, Furesø, Gribskov og 
Frederikssund) sendte i efteråret 2015 planforslag for risikobaseret 
dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning (model 2a) til 
udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Planforslaget blev bilagt det 
tilhørende analysemateriale samt høringsudtalelser fra 
Beredskabskommissioner samt medarbejdere.  
 
Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 
§ 4 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 
der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og 
redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og 
materiel. 
 
Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 
§ 2 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge niveauet for det kommunale 
redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af 
risikoprofilen samt fastlægge redningsberedskabets organisation, 
virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen 
og serviceniveauet. 
 
Beredskabsstyrelsen fremsendte 16. februar 2016 udtalelse til 
planforslaget hvor det fremgår, at Frederiksborg Brand & Redning som 
udgangspunkt 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.  
 
I udtalelsen peger Beredskabsstyrelsen dog på, at planforslaget vil 
medføre en væsentlig reduktion i robustheden af det samlede 
redningsberedskab i forhold til den hidtidige dimensionering, særligt på 
følgende tre punkter:   
 

 Ændrede responstider i Hillerød  

 Responstider for supplerende vandforsyning og ændret 
fleksibilitet ved sammensætning af udrykninger i Farum   

 Indsatslederens forventede ankomsttid  
 
For at sikre en fælles forståelse af beredskabets robusthed i 
forbindelse med disse tre punkter, mødtes repræsentanter fra 
Frederiksborg Brand & Redning og den administrative styregruppe for 
beredskabssammenlægningen med beredskabsstyrelsen i starten af 
marts, hvor der var en god og uddybende drøftelse af 
beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende beredskabets robusthed. 
 
Beredskabsstyrelsen anbefalede endvidere i sin udtalelse, at 
planforlaget suppleres med oplysninger på en række områder. Disse 
oplysninger er efterfølgende indarbejdet i planforslaget: 
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 Beskrivelse af møde- og alarmeringsplaner til større objekter 

 Beskrivelse af redningsberedskabets koordinering af sager med 
byggemyndighederne 

 Uddannelsesplaner og målbeskrivelser for uddannelse af 
mandskabet vedlagt som bilag (herunder særlige 
uddannelseskrav til holdledere der fungerer som tekniske 
ledere) 

 Beskrivelse af, hvorledes Frederiksborg Brand & Redning 
varetager opgaver i forbindelse med indkvartering og forplejning 
af eksempelvis nødstedte 

 Beskrivelse af hvorledes beredskabet kan ændres ved 
automatisk tilkald af ekstra ressourcer, når der eksempelvis 
skal sikres tilstrækkelig vandforsyning ved naturbrand i 
tørkeperioder, særligt i området ved Gribskov og Tisvilde Hegn   

 Beskrivelse af at Beredskabskommission og Frederiksborg 
Brand & Redning følger udviklingen og fremsender en 
redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til 
Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens 
godkendelse. 

 
På baggrund af mødet med beredskabsstyrelsen, fremsendte 
Frederiksborg Brand & Redning 13. marts et revideret planforslag til 
Beredskabsstyrelsen samt beskrivelse af beredskabets robusthed i 
forbindelse med:  

 
1. Responstider og førsteudrykning i Hillerød 
2. Vandforsyningen i Farum 
3. Indsatslederens ankomsttid  
4. Indsats overfor naturbrand i den nordlige del af 

dækningsområdet.  
 
På baggrund af dette tilkendegiver Beredskabsstyrelsen i sin udtalelse 
fra 4. april, at Beredskabsstyrelsen ikke har yderligere bemærkninger til 
planforslaget for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand 
& Redning.  
 
Frederiksborg Brand & Redning vurderer at kunne iværksætte en 
forsvarlig førsteindsats indenfor de givne responstider. 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. 
 
Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed 
for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser 
såfremt dette lokalt ønskes. Dette bør besluttes hurtigst muligt, idet 
implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter 
endelig vedtagelse i Byrådene, idet tilkøb på et senere vil blive relativt 
dyrere for kommunerne. 
 
Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af 
servicemålene, der beskrives i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser 
vil årsager blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til 
opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen. 
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Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag: - Bilag 2: Beredskabsstyrelsens udtalelse om planforslag for   
  risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning. 
- Bilag 3: Revideret planforslag for risikobaseret dimensionering af  
  Frederiksborg Brand & Redning.  
- Bilag 4: Bekymringsnotat brandfolkene Halsnæs 
- Bilag 5: Bekymringsnotat brandfolkene Frederikssund 
- Bilag 6: Bekymringsnotat brandfolkene Egedal 
- Bilag 7: Bekymringsnotat Beredskabskommissionen Gribskov 
- Bilag 8. Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 
               for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand &  
               Redning 

Indstilling: Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler 
 Økonomiudvalg og Byråd i de 6 kommuner:  

1.  at godkende revideret planforslag jf. bilag 2, med henblik på 
umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i Byrådene,  

2.  at Beredskabskommission og Frederiksborg Brand & Redning 
følger udviklingen og fremsender en redegørelse med 
erfaringerne med den nye dimensionering til 
Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens 
godkendelse. 

3.  at Beredskabskommissionen er åben for, at det enkelte Byråd i 
forbindelse med behandling af sagen kan tilkøbe ekstra 
beredskab såfremt dette ønskes.  

 
 

Beslutninger: Beredskabskommissionen besluttede på møde 4. maj 2016 at  
anbefale Økonomiudvalg og Byråd i de 6 kommuner: 

1. at godkende revideret planforslag jf. bilag 2, med henblik på 
umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i Byrådene,  

2.  at Beredskabskommission og Frederiksborg Brand & Redning 
følger udviklingen og fremsender en redegørelse med 
erfaringerne med den nye dimensionering til 
Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens 
godkendelse. 

3.  at Beredskabskommissionen er åben for, at det enkelte Byråd i 
forbindelse med behandling af sagen kan tilkøbe ekstra 
beredskab såfremt dette ønskes.  

4.  At Beredskabsdirektøren fremsender svar til underskriverne af 
de modtagne bekymringsnotater.  
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Sag nr. 4 Aftale om det statslige redningsberedskab. 
Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: 17. marts blev der mellem Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 
Det Konservative Folkeparti indgået aftale om delvist at tilbagerulle 
besparelserne på det statslige redningsberedskab, således at 
besparelsen fra 2017 reduceres fra 125 mio. kr. til ca. 45 mio. kr. 
 
Tilbagerulningen af besparelserne på det statslige redningsberedskab 
får ikke umiddelbart indvirkning på de allerede implementerede 
besparelser på det kommunale redningsberedskab. 
 
Aftalen sikrer, at de statslige beredskabscentre fortsat vil fungere aktivt 
og vil kunne støtte op omkring det kommunale redningsberedskab ved 
større hændelser som eksempelvis storm og andre vejligshændelser. 
 

Regeringen vil dog tage initiativ til, at der inden 1. marts 2017 
udarbejdes en rapport om erfaringerne med den nye struktur i 
redningsberedskabet med henblik på at vurdere behovet for 
justeringer.  
 
Regeringen vil endvidere tage initiativ til, at der i samarbejde med 
Kommunernes Landsforening, inden udgangen af 2016 
gennemføres en analyse af mulighederne for at effektivisere og 
sammenlægge vagtcentralerne i beredskabet. 
 

 
Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag: - Bilag 9: Aftale om udmøntningen af besparelserne på det statslige 
redningsberedskab. 

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

Beslutninger: Beredskabskommissionen tog på mødet 4. maj 2016 sagen til 
efterretning. 
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Sag nr. 5 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 mødet 4. maj 2016 orienteringen til 
efterretning. 
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Sag nr. 6 Eventuelt  

Journal nr.: 14.00.00 

Sag fra:  

Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling:  
 
 
 
 
 
 

Bevilling:  

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: 

 

Bilag:  

Indstilling:  
 

Beslutninger: Beredskabskommissionens møde 4. maj 2016: 
- Næste møde afholdes 7. september 14-16 på Gribskov kommunes 
Rådhus i Helsinge. 
- Midlertidige overnatninger og maximal antal overnatninger på 
eksempelvis gymnasier blev drøftet. 
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