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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.

Punkt 2: Mødekalender 2022
Resume
Godkendelse af mødekalender 2022

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• Mødekalender 2022 godkendes
Sagsfremstilling
Med denne sag fremlægges forslag til mødekalender for 2022.
Kalenderne er afstemt med borgmestersekretærerne i alle kommuner.
Følgende datoer er foreslået:
• 1. marts 2022 08.00 - 19.00 Ordinært møde, efterfulgt af temamøde
• 23. maj 2022 12.30 - 14.00 Ordinært møde
• 15. december 2022 15.00 - 17.00 Ordinært møde
• 31. december 2022 09.30 - 11.00 Nytårsparole

Punkt 3: Introduktionsforløb for ny
beredskabskommission
Resume
Beredskabskommissionen godkendte på seneste møde at der gennemføres et
temaseminar for den nye beredskabskommission.
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Administrationen har udarbejdet et oplæg til indhold og gennemførelse, til
beredskabskommissionens godkendelse.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• At der afholdes temaseminar 1. marts 2022
• At indholdet følger det fremlagte

Sagsfremstilling
Med denne sag fremlægges forslag til introduktionsplan for den nyvalgte
beredskabskommission.
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.
Beredskabet foreslår følgende indhold for temadagen:
• Historien i Beredskab 4K og status pt. v/ Dennis Ottosen
• Rammerne for beredskabskommissionens virke v/ Beredskabsstyrelsen
• De kommunale redningsberedskaber og samarbejdet med kommunerne v/
Kommunernes Landsforening KL
• Tilpas forstyrrende oplæg v/ ekstern efter nærmere aftale
• Strategisk retning for Beredskab 4K - gruppearbejde med deltagerne
Temadagen kan afvikles 1. marts 2022 i tidsrummet 08.00 - 19.00, hvor temadagen
afsluttes med middag.
Mødet gennemføres på en lokalitet i lokalområdet efter nærmere planlægning.

Punkt 5: Takstblad 2022
Resume
Beredskabets takstblad for 2022 er blevet beregnet i samarbejde med
beredskabets revision, hvorfor takstbladet fremlægges til
godkendelse. Beredskabskommissionen bedes tage stilling til
takstbladet.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller at:
• At takstblad 2022 godkendes
• At takstbladet fremover behandles i forbindelse med budgetbehandling i
beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Med denne sag fremlægges forslag til takstblad 2022.
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Taksterne er beregnet i samarbejde med beredskabets revision og er beregnet med
baggrund i regnskab 2019 og 2020.
Ved brug af regnskabet er der opstillet en model, hvor beredskabets faktiske udgifter til
varer, materialer og personaleomkostninger regnes med ind i forbindelse med
prissætningen. Modellen er udviklet og sat op af revisionen.
Prissætningen for 2022 giver tilpasning på enkelte elementer i forhold til prissætningen
for 2021, men generelt set, så stemmer beredskabets nuværende takster med de, af
revisionen, beregnede takster.
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Punkt 5, Bilag 1: Prisberegning 2022_udkast_pr 30 11 2021.pdf

Prisliste Beredskab 4K
Operativ
Ident Overskrift/Art

2022
Bemærkninger

Pris ex.
moms
Beregnet

Pris inkl.
Moms

ABA

ABA-01

Tilslutning

ABA-02

Overvågning

ABA-05

Udrykning, aba

Dialog om relevante dokumenter (BRINS), dialog om bestilling af
nøgleboks(BRINS), Dialog om placering, verificering af dok fra
installatør, Journalisering, oprettekse i C3 og hos VC, kontrol af
fremsendte dokumenter, udarbejdelse af forholdsordre inkl. kontrol
af nøgle, godkendelse og klarmelding af anlæg, idriftssættelse af
anlæg
Årlig omkostning indregnet ét årlig besøg i forbindelse med
udskiftning af nøgle, opdatering af forholdsordre m. v. Indeholder 2
timer for en beredskabsinspektør, 1 holdleder og 3 brandfolk
Autosprøjte, vandtankvogn, indsatsledervogn, indsatsleder,
holdleder, mandskab, kørte kilometer, rapportskrivning,
alarmhåndtering

3.152 kr. -

8.000 kr. -

6.989 kr. -

Timeløn pr. time
TIM-01

Mandskab

Falckansat jf. kontrakt

692 kr.

865 kr.

TIM-02

Holdleder

Falckansat jf. kontrakt

692 kr.

865 kr.

TIM-03

Beredskabsinspektør

Beredskabsinspektør

495 kr.

619 kr.

TIM-04

Indsatsleder

Beredskabsinspektør inkl. Vagttillæg

611 kr.

763 kr.

TIM-05

Instruktør

Ekstern undervisning

555 kr.

694 kr.

Alle er excl. Lokaler

Kurser
KUR-01

Førstehjælp vedl. 3 timer

For 16 kursister. 3 timer

4.766 kr.

5.958 kr.

KUR-02

Førstehjælp inkl. AED

Hjertestartertræner pr. 4 kursister, forbrugsmaterialer til AED,
instruktør. 4 timer

6.415 kr.

8.019 kr.

7.312 kr.

9.140 kr.

KUR-03

Elementær brand

Gas, pulverslukker pr 4 kursister, CO2 pr. 4 kursister, Brandtæppe pr.
4 kursister, bøger pr. 4 kursister, instruktør, forberedelse,
vedligeholdelse på gassæt, afskrivning på gassæt

Udlejning af lokaler
LOK-01

Øksen 10 pers. pr. dag

Husleje, forbrug, inventar

485 kr.

606 kr.

LOK-02

Kantinen 32 pers. pr. dag

Husleje, forbrug, inventar

980 kr.

1.226 kr.

LOK-03

Strålerøret 32 pers. pr. dag

Husleje, forbrug, inventar

938 kr.

1.172 kr.

Hvis ikke prisen angives med moms er der tale om et gebyr, som er momsfritaget

Punkt 4: Orientering fra beredskabschefen
Resume
Beredskabschefen vil orientere om relevante forhold i selskabet.
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.

4/4

