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Beslutning: Revidering af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning
Sagsnr. i ESDH:

18/10474

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget

Beslutningstema:
Drøftelse og kommentering af udkast til revision af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og
Redning.
Sagsfremstilling:
Ejerstrategien for Frederiksborg Brand og Redning, skal revideres hvert fjerde år, samtidigt med
sammensætningen af nyt Byråd.
Baggrund
Frederiksborg Brand og Redning blev stiftet i 2016, og selskabet varetager beredskabsopgaver med
at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og
katastrofer, for de seks ejerkommuner, Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Gribskov, Egedal og
Furesø kommune.
Udgangspunktet for stiftelsen af selskabet, er økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og
Kommunernes Landsforening, med baggrund i strukturreformen for det samlede redningsberedskab
i Danmark, hvor de daværende 86 beredskaber blev reduceret til 20 nye beredskabsfælleskaber.
Selskabet har siden stiftelsen, haft fokus på kerneopgaven, dvs. operative indsatser ved bl.a. brand,
redning og miljøuheld samt brandsyn og brandteknisk sagsbehandling ifølge beredskabsloven.
Derudover har fokus været på at udmønte det effektiviseringspotentiale som sammenlægningen af
beredskaberne medfører.
Økonomiaftalebesparelsen udgjorde 7,3 mio.kr. Derudover blev indregnet mereffektiviseringer
(2016-2018) på yderligere 2,3 mio. fordelt på de tre kommuner med det højeste initiale
budgetgrundlag. Furesø kommunes andel af besparelsen udgør årligt 1.1 mio. kr. i årene 2015-2019
og er fratrukket kommunens årlige ejerbidrag. Fra 2019 og fremefter vil alle yderligere
effektiviseringer blive fordelt mellem alle seks kommuner efter aftalte fordelingstal.
Om ejerstrategien
Beredskabskommissionen har besluttet at sende udkast til revideret ejerstrategi (bilag) for
Frederiksborg Brand og Redning til kommentering og drøftelse i de 6 ejerkommuner, og at
genoptage punktet på næstkommende møde i Beredskabskommisionen, herunder vedr.
effektiviseringsforventningen.
For at sikre fælles retning omkring beredskabets drift og udvikling, er der udarbejdet en ejerstrategi,
der beskriver selskabets vigtigste principper. Nedenfor er oplistet principperne i kort form.
Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven:


Ensartede operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver
løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.



Beredskabet skal samarbejde tæt sammen med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands
Brandvæsen.
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Beredskabet lægger betydelig vægt på at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads hvor
arbejdsmiljø og trivsel er dokumenteret.



Samarbejdet med det Frivillige Supplerende Beredskab skal prioriteres højt.



Drift med en fokuseret økonomisk styring, med løbende effektiviseringer. Beredskabet skal
hvert år udarbejde et effektiviseringskatalog, som giver et bud på, hvordan selskabet kan
effektivisere minimum 2 % årligt, til endelig beslutning blandt ejerkommunerne i
Beredskabskommisionen.

For ovenstående fokusområder gælder, at selskabet har haft en tilfredsstillende drift, og en revision
af ejerstrategien tager derfor udgangspunkt i overvejelserne omkring kravet til løbende
effektiviseringer.
Som konsekvens af ejerstrategien har selskabet udbudt det operative beredskab, og efterfølgende
hjemtaget opgaven fra Falck i 2019. Derudover har der været foretaget udbud på leveringen af
køretøjer, som muliggør investeringer i nyt materiel og køretøjer indenfor planlagt budget. Der
udestår udbud af en fælles vagtcentral og det forventes at der fra selskabet udarbejdes en business
case herom for afdækning af effektiviseringspotentialet.

Økonomiske konsekvenser:
Hjemtagelsen af det operative beredskab i Furesø, Egedal, Gribskov og Hillerød Kommune, og
medfølgende mulighed for organisatoriske tilpasninger, medfører en omkostningsreduktion på 2 %
årligt i 2019 og frem. Reduktionen er indarbejdet i Furesø Kommunes budget 2019-2022 til
basisbidraget til Frederiksborg Brand og Redning.
Borgerinddragelse:
Ingen bemærkninger
Lovgrundlag:
Ejerstrategi for § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning
Det videre forløb:
Drøftelse og beslutning om ejerstrategi i de 6 ejerkommuner, og endelig vedtagelse på næste
beredskabskommisionsmøde.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget drøfter den overordnede ejerstrategi, og herefter
tilslutter sig effektiviseringskravet på 2 %, for at sikre selskabets forsatte fokus på en effektiv drift
og administration.
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:
Godkendt.
Afbud:
Ole Bondo
Ole Bondo
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Ole Bondo
Ole Bondo

Bilag:
1 - 1766566

Åben

Bilag 1 - Revidering af ejerstrategi FBBR

(65968/18)

(H)

