
Beredskabskommissionen (Møde nr. 4 i
Beredskabskommissionen)

18-11-2020 11:00

Geminivej 32, 2670 Greve



Indhold
Punkt 1: Godkendelse af referat 1

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 1

Punkt 3: Siden sidst 1

Punkt 4: Risikobaseret Dimensionering 1

Punkt 5: Strategi for anvendelse af frivillige 3

Punkt 6: Direktionsinstruks 4



Punkt 1: Godkendelse af referat

Resume

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til referatet af seneste møde

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

• Referatet godkendes

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde i beredskabskommissionen er frigivet via First Agenda og
beredskabets hjemmeside. Mødet blev afholdt den 01. september 2020.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Resume

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til dagsorden til dette møde

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

• Dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Dagsorden til dette møde er frigivet via First Agenda.

Punkt 3: Siden sidst

Resume

Beredskabschefen vil give en orientering om aktuelle sager siden seneste møde i
beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

• Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Beredskabschefen vil orientere om status på Beredskab 4K, herunder også orientere om
relevante større eller anderledes hændelser siden det seneste møde i
beredskabskommissionen.
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Punkt 4: Risikobaseret Dimensionering

Resume

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til udkast til plan for den risikobaserede
dimensionering af Beredskab 4K.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

• Beredskabskommissionen godkender udkast til plan for den risikobaserede
dimensionering
• Planen sendes til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen
• Planen sendes til beredskabets ejerkommuner med anbefaling om godkendelse

Sagsfremstilling

Etableringen af det fælles beredskab, Beredskab 4K, er sket som følge af opløsningen af
det tidligere Østsjællands Beredskab. I forbindelse med opløsningen, har beredskabet
efterfølgende videreført dimensioneringen i henhold til den plan, som i sin tid blev
godkendt i Østsjællands Beredskabs regi. Hertil er der, inden planudkastets
færdiggørelse, foretaget en væsentlig ændring i beredskabet d. 1. oktober, hvor to
deltidsansatte brandfolk er konverteret til to fuldtidsansatte brandfolk.
Forudsætningen for udarbejdelsen af denne plan er, at etableringen af ét fælles
planmæssigt udgangspunkt, i én fælles plan for risikobaseret dimensionering dækkende
beredskabets samlede område.
Den nye plan for risikobaseret dimensionering af beredskabets skal træde i kraft pr. 1.
januar 2021. Jævnfør beredskabets vedtægter, er det en forudsætning for endelig
godkendelse, at udkastet til planen er godkendt af ejerkommunernes byråd. Planen skal
derfor sendes til videre behandling i ejerkommunerne, når den er godkendt i
beredskabskommissionen.
Den nye plan for risikobaseret dimensionering er sket med størst mulig inddragelse af
alle beredskabets medarbejdere, herunder også ansatte hos beredskabets leverandør.
Inddragelsen er sket både gennem konkrete øvelser og gennem analyser udført i
samarbejde med relevante personalegrupper.
Planen for den risikobaserede dimensionering skal, når udkastet er godkendt i
beredskabskommissionen, sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
Beredskabsstyrelsens udtalelse skal efterfølgende indgå i byrådenes videre behandling
af planen. I denne forbindelse har beredskabet ved flere lejligheder været i dialog med
Beredskabsstyrelsen, med henblik på afklaring af spørgsmål og bemærkninger til planen.
Udkastet til plan for risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K, er opdelt i to afsnit,
en beskrivelse af beredskabet og en beskrivelse af beredskabets fremtidige
dimensionering.
Beskrivelsen af beredskabet indeholder en beskrivelse af områdets risikoprofil, omfanget
af udrykninger, beskrivelse af responstider, samt en risikoanalyse af områdets risici.
Afsnittet omkring beredskabets fremtidige dimensionering indeholder en beskrivelse af,
hvordan beredskabsopgaven tænkes håndteret fremadrettet. Udgangspunktet herfor er,
at der ikke ændres i det nuværende beredskabsniveau i området, i forhold til antallet af
brandstationer, brandfolk og køretøjer.
Udover den akutte beredskabsopgave, har beredskabet identificeret en række
kommunale planer, hvor et tæt samarbejde med ejerkommunerne er nødvendigt. Udover
indeværende plan for risikobaseret dimensionering, drejer det sig primært om
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kommunernes håndtering af klimatilpasninger, kystnære risikostyringsplaner,
strandrensning og kommunernes generelle beredskabsplan.

Responstid

I planen angives beredskabets responstid. Responstiden er den tid det tager fra alarmen
modtages på vagtcentralen og indtil beredskabet ankommer på et skadested. Udkastet
opstiller beredskabets mål for responstiden, således:
Det er målet, at beredskabet overholder følgende responstider i området:
I zoner betegnet som byområde gælder det at:

• Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 10 minutter efter
alarmering i 95% af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.
• Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 15 minutter efter
alarmering i 95% af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i
området.

I zoner betegnet som landområde gælder det at:

• Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 13 minutter efter
alarmering i 95% af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.
• Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 18 minutter efter
alarmering i 95% af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i
området.

Med de bagvedliggende analyser, konkluderes det samlet set at beredskabet med den
foreslåede dimensioneringsplan, er i stand til at varetage de hændelser der opstår på
daglig basis. Både enkeltstående hændelser og samtidige hændelser.
Ved større, længerevarende og komplekse hændelser vil beredskabets løsning af
opgaven basere sig på et tæt samarbejde med både naboberedskaber og det statslige
assistanceberedskab fra Beredskabsstyrelsen. Samarbejder med naboberedskaber
indgåes med baggrund i udarbejdede samarbejdsaftaler, jf. Beredskabslovens §12 og
13.
Disse aftaler er under udarbejdelse og fremlægges for beredskabskommissionen på
næste møde.

Punkt 5: Strategi for anvendelse af frivillige

Resume

Jævnfør beslutning på beredskabskommissionens møde den 23. juni 2020 er der
udarbejdet en strategi for anvendelse af frivllige i Beredskab 4K.
Strategien skal understøtte beredskabskommissionens beslutningen om, hvorvidt der
fortsat skal være frivillige i beredskabet.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

• Beredskabskommissionen tager stilling til, hvorvidt Beredskab 4K fortsat har
frivillige tilknyttet beredskabet
• Frivillige, såfremt de fortsat tilknyttes beredskabet, anvendes som angivet i
frivilligstrategien
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Sagsfremstilling

På beredskabskommissionens møde den 23. juni 2020 blev det besluttet at iværksætte
arbejde omkring en strategi for anvendelse af frivillige.
Til dette arbejde blev nedsat en arbejdsgruppe forankret hos beredskabet.
Arbejdsgruppen bestod af 2 medarbejdere fra beredskabet, 2 frivilliige, udpeget af de
frivillige selv, en repræsentant for Beredskabsforbundet og beredskabschefen.
Historisk set har Greve kommune benyttet sig af frivillige i udstrakt grad. Både til akutte
opgaver efter beredskabsloven, klimahændelser og følgeskadebekæmpelse. Ishøj,
Vallensbæk og Høje-Taastrup har ikke i udbredt grad benyttet sig af frivillige, dog er der
et eksisterende oliebekæmpelsesberedskab på havnene i Ishøj og Vallensbæk som
tilsiger anvendelse af frivllige.
Gennem arbejdet med strategien har der vist sig et behov for at omtænke brugen af
frivillige, samt de opgaver som frivillige kan varetage. Med den nuværende operative
struktur, forudsætter beredskabet at kunne varetage alle almindeligt forekommende
hændelser, uden anvendelse af frivillige.
Det er dog beredskabets vurdering at der vil være opgaver indenfor ledelsesstøtte og
logistik, hvor anvendelse af frivillige naturligt vil understøtte den operative opgaveløsning.
Hertil kommer et ønske fra beredskabets kyst-kommuner om også at have mandskab til
rådighed for opstilling og betjening af materiel som indkøbes i relation til kommunernes
risikostyringsplaner, samt klimahændelser i øvrigt.
Det er således beredskabets anbefaling, såfremt det besluttes at tilknytte frivillige til
beredskabet, at disse anvendes primært til løsning af opgaver indenfor klimahændelser,
logistik og ledelsesstøtte for indsatslederen.
Driftsomkostningerne i forbindelse med anvendelse af frivillige udgøres primært af
udgifter til mødeaktiviteter, materielvedligeholdelse og indsatsmundering / uniform.
Udgifterne hertil er aktivitetsbaserede, hvor antallet af hændelser naturligt afspejler
omkostningerne til drift og vedligehold af indsatsmundering.
Hidtil har alle frivillige været udstyret med en branddragt, brandhjelm, brandstøvler og
brandhandsker. Med en nytænkning af de frivilliges opgaver, vurderer beredskabet et
behov for at tilpasse hvilken type indsatsmundering, en frivillig skal have udleveret.
Omkostningerne hermed kan indeholdes i beredskabets eksisterende budget, som i 2021
er angivet til kr. 154.0000.
Omkostninger til uddannelse og øvelse indeholdes i den enhedstimebetaling som
beredskabet modtager fra Beredskabsstyrelsen, der er således kun få omkostninger
forbundet med øvelse og uddannelse i øvrigt.
Det er beredskabets samlede vurdering at effekt og gevinst ved frivillige er stor, dog
forudsat, at de anvendes til de rette opgaver. Det er derfor vigtigt at de frivillige
indtænkes i beredskabets fremtidige risikostyring, således deres opgaver og anvendelse
løbende udvikles og tilpasses til de krav og behov som opstår i lokalområdet.

Punkt 6: Direktionsinstruks

Resume

Beredskabskommissionen skal sikre udarbejdelsen af en direktionsinstruks.
Beredskabskommissionen skal tage stilling til den foreslåede direktionsinstruks.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

• Direktionsinstruksen godkendes
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Sagsfremstilling

Direktionsinstruksen fastsættes i medfør af beredskabets vedtægter pkt. 9.4.
Instruksen fastsætter beredskabschefens opgaver og kompetence, samt dennes
forpligtelser og forhold til beredskabskommissionen.
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