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Punkt 1: Godkendelse af referat og dagsorden
Resume
Beredskabskommissionen bedes tage stilling til dagsordenen til dagens møde, samt
referatet fra seneste møde.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• Dagsorden til mødet godkendes
• Referat af seneste møde godkendes

Sagsfremstilling
Dagsorden og referat er udsendt via First Agenda.
Beredskabskommissionen bedes tage stilling til dagsorden og referat.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat og
dagsorden
Indstillingen blev fulgt.
Michael Ziegler var fraværende til mødet.
Henrik Thoning deltog ikke i behandling af punkt 1 og 2.

Punkt 2: Introduktionsforløb for ny
beredskabskommission
Resume
Med kommunalvalg 2021 sker der ligeledes ny udpegning af medlemmer til
beredskabskommissionen. Beredskabschefen foreslår at der gennemføres et
introduktionsforløb for den samlede beredskabskommission i 2022.
Beredskabskommissionen bedes drøfte forslaget, samt indhold og varighed.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• At der gennemføres et introduktionsforløb i 1. kvartal 2022
• Beredskabskommissionen fastsætter rammerne for forløbet
• Det endelig forløb præsenteres for beredskabskommissionen på næstkommende
møde

Sagsfremstilling
Med denne sag fremlægges forslag til introduktionsplan for den nyvalgte
beredskabskommission.
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Beredskabskommissionen er bestyrelse for Beredskab 4K og valgperioden følger den
kommunale valgperiode. Der tiltræder således en ny beredskabskommission for perioden
01.01.2022–31.12.2025.
Beredskabskommissionens sammensætning følger vedtægterne for Beredskab 4K.
Udpegningen sker i forbindelse med de konstituerende byrådsmøder i ejerkommunerne.
For at beredskabskommissionen skal komme godt fra start, foreslår administrationen at
der planlægges en specifik introduktion til Beredskab 4K og rammerne for
beredskabskommissionen virke.
Introduktionsforløbet kan planlægges som korte temamøder forud for
beredskabskommissionens møder, som heldagsmøde eller som to sammenhængende
dage.
Beredskabschefen fremlægger på mødet et oplæg for beredskabskommissionen, som
udgangspunkt for den videre drøftelse.

Beslutning for Punkt 2: Introduktionsforløb for ny
beredskabskommission
Beredskabet udarbejder oplæg til næste møde. Oplægget skal tage udgangspunkt i 2
modeller, hvor den ene model er et møde af én dags varighed. Den anden model tager
udgangspunkt i et 12-12 seminar.

Punkt 3: Samarbejdsaftaler
Resume
Beredskab 4K har indgået samarbejdsaftaler med Beredskab Øst og Hovedstadens
Beredskab om gensidig assistance i forbindelse med særlige hændelser, i henhold til
beredskabslovens §12, stk. 1, 1. pkt.
Beredskabskommissionen skal formelt godkende aftalerne, hvorfor disse nu fremlægges
til endelig godkendelse.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• Samarbejdsaftalerne godkendes

Sagsfremstilling
Beredskab 4K har med Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab udarbejdet aftaler
om gensidige assistancer ved særlige hændelser, jf. beredskabslovens §12, stk. 1, 1.
pkt.
Aftalerne har til formål at sikre gensidig assistance mellem beredskaberne ved særlige
hændelser, herunder ved at understøtte med tilstrækkelige ressourcer ved store og/eller
langvarige hændelser, med specialmateriel ved særlige hændelser samt med ressourcer,
når et beredskab i et område er optaget af flere samtidige hændelser.
Aftalerne viderefører og formalisere det hidtidige og tætte samarbejde mellem
beredskaberne i hovedstadsområdet, som koordineres fra det fælles operationscenter
ved Hovedstadens Beredskab.
Afregning for assistance sker i henhold til den faktiske anvendelse af assistance, jf.
vedlagte aftale.
Aftalerne trådte i kraft ved underskrift af disse og løber frem til 31. december 2024, idet
aftalerne er indgået med forbehold for Beredskabskommissionens godkendelse.
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Beslutning for Punkt 3: Samarbejdsaftaler
Indstillingen blev fulgt.
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Punkt 3, Bilag 1: Samarbejdsaftale HBR.pdf
HOVEDSTADENS

Beredskab 4K

BEREDSKAB

AFTALE
Mellem Beredskab 4K og Hovedstadens Beredskab om gensidig assistance i forbindelse med
varetagelsen af beredskabsopgaver, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1. l.pkt.
1.

Indledning

Beredskab 4K og Hovedstadens Beredskab (HBR) indgår herved aftale om levering af gensidig assi
stance i forbindelse med varetagelsen af beredskabsopgaver, jf. § 12, stk. 1,1. pkt.

Denne aftale omhandler ikke en eventuel bistand ydet i medfør af § 5, stk. 2. - i bekendtgørelse om
risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab - om sikring af, at der indsættes
nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel, uafhængigt af kommu
negrænser og grænser for de samordnede redningsberedskaber.

Ydelse af sådan bistand drøftes og aftales separat.
2.

Udrykningsområde

Dækningsområdet er hvert at de to beredskabers udrykningsområde.
3.

Beredskabet

Følgende gør sig gældende for assistancen, der altid gennemføres i henhold til de til enhver tid gæl
dende retningslinjer:
a.

For al assistance til Beredskab 4K gælder, at denne altid ydes efteraftale med Beredskab
4Ks indsatsleder. Al assistance afsendes fra nærmeste ledige station, når primærstatio
nen er optaget eller den nærmeste station, der råder over materiellet. Tilsvarende gæl
der for al assistance til Hovedstadens Beredskab.
i.

Afsendelse af specialmateriel sker altid efter anmodning fra indsatslederen /
operations- chefen. Ved behov for specialmaterielog/eller mandskab afsendes
assistancen fra den nærmeste station, der råder over det konkrete specialmate
riel.

b.

Fra Hovedstadens Beredskab kan der afsendes følgende inden for basisberedskabet:
i.

Motorsprøjte

ii.

Fleksibel enhed

iii.

Tankvogn

iv.

Stigevogn

Fra Beredskab 4K kan der inden for basisberedskabet afsendes følgende:
v.

c.

Motorsprøjte

vi.

Tankvogn

vii.

Stigevogn

Specialmateriel kan f.eks. være et bådberedskab, redningsdykkere, højderedning ogtaktisk vandforsyning, kemikalieberedskab, særligt redningsmateriel.

d.

Parterne er enige om at nyttiggøre de frivillige i begge beredskaber i forbindelse
med gensidige assistancer, beredskaberne imellem.

Punkt 3, Bilag 1: Samarbejdsaftale HBR.pdf
HOVEDSTADENS

Beredskab 4K

4.

BEREDSKAB

Økonomi

Hver-af parterne kan vederlagsfrit trække på hinandens beredskab ved anvendelsen af én af de i pkt.
3. b og c nævnte enheder i maks. 1 timel og maks. 10 gange pr. år. For assistancer ud over det
nævnte, betales 5.381,30 kr. pr. time pr. enhed nævnt under pkt. 3. b og 6.996,75 kr. pr. time for den
under pkt. 3. c nævnte assistance. Begge priser er angivet i prisniveau 2021. 1

Betalingen reguleres med den til enhver tid udmeldte satsreguleringsprocent. Endvidere reguleres
betalingen, såfremt der sker væsentlige ændringer i beregningsgrundlaget som følge af overens
komstmæssige eller andre tiltag, der ligger uden for satsreguleringens dækning.

Tidsforbruget for assistancer og evt. betaling opgøres og afregnes kvartalsvis. Betaling sker efter reg
ning.
5.

Udkald af assistance

Udkald af redningsberedskabet foretages af den fælles vagtcentral ved Hovedstadens Beredskab.

6.

Løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. december 2020 og ophører hvis der sker ændringer i en af beredskabernes
selskabsudformning. Aftalen af begge parter opsiges med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

Såfremt der måtte ske væsentlige ændringer i de to beredskaber, herunder eksempelvis flytning af statio
ner el., skal dette meddeles den anden part og aftalen genforhandles.

For Beredskab 4K

For Hovedstadens Beredskab

Sted og dato
l Oj %

Dennis Ottosen
Beredskabschef

Beredskabsdirektør

1 Timeforbruget opgøres fra køretøjet forlader stationen til køretøjet er klar til ny disponering.
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Punkt 4: Udbud af brandkøretøjer
Resume
Beredskab 4K har i fællesskab med 8 øvrige beredskaber udbudt opbygningen af nye
brandkøretøjer.
Beredskabschefen vil orientere om udbuddet og den videre proces.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Beredskab 4K har sammen med otte andre beredskaber, Beredskab & Sikkerhed, Brand
& Redning MidtVest, Midtjysk Brand & Redning, Trekantområdets Brandvæsen,
Beredskab Fyn, Nordsjællands Brandvæsen, Østjyllands Brandvæsen og Vejle
Brandvæsen, netop gennemført et udbud på brandbiler for op mod 120 millioner kroner.
Forarbejdet til udbuddet startede i efteråret 2020, og det fælles udbudsmateriale blev
annonceret i februar 2021.
Ni opbyggere fra ind- og udland ansøgte om at blive prækvalificeret, og efter en overstået
udbudsproces og forhandlingsrunde blev det Rosenbauer International, der skal opbygge
og levere mellem 35 og 45 køretøjer til de ni kommunale beredskaber. Brandbilerne
leveres over en treårig periode – fra 2022 til 2024 – og indsættes på stationer på tværs af
hele landet.
For Beredskab 4K er der tale om indkøb af ét brandkøretøj i 2023 uden option på
yderligere køretøjer. Køretøjet skal erstattet autosprøjten på brandstationen i Greve, når
denne grundet alder skal udfases.
Rosenbauer var i konkurrence med et felt af andre europæiske opbyggere, men vandt
udbuddet med udgangspunkt i den bedste kombination af kvalitet og pris.
Teknisk set har Rosenbauer budt ind med deres ET-opbygning på et Scania P410
chassis med en CP28 dobbeltkabine.
Ordrens størrelse betyder, at Rosenbauer nu bruger bilen som udgangspunkt til en ny
nordisk model med stort fokus på både arbejdsmiljø, kvalitet og funktionalitet.
Det er Østjyllands Brandvæsen, der sammen med indkøbsafdelingen ved Teknik & Miljø i
Aarhus Kommune har været tovholder på udbuddet.
Beredskabskommissionen vil blive forelagt den endelige kontrakt til godkendelse, når
detaljerne i aftalen er forhandlet på plads.

Beslutning for Punkt 4: Udbud af brandkøretøjer
Indstillingen blev fulgt.

Punkt 5: Orientering fra beredskabschefen
Resume
Beredskabschefen vil orientere om relevante forhold i selskabet.
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Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Beredskabschefen vil orientere om relevante forhold i selskabet, herunder om forhold
omkring særlige hændelser lokalt og nationalt, udvikling i beredskabets virke og lignende.

Beslutning for Punkt 5: Orientering fra beredskabschefen
Indstilingen blev fulgt.
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