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Resume
Der fremlægges en konkret model for det operative beredskab i Østsjællands Beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de
enkelte delområder. Modellen opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse samt krav om fastholdelse af responstid.
Indstilling
Det indstilles, at modellen tages til orientering.
Beslutningskompetence
Interessentkommunerne
Sagsfremstilling
Ledelsen i Østsjællands Beredskab har sammen med formandskabet og en kommunaldirektør arbejdet videre med en konkret model for det operative beredskab, der udmønter den nye risikobaserede dimensionering med placering af stationer, materiel og
mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder.
Modellen er vedlagt som bilag.
Leverandører i de enkelte delområder er:
Delområde 1: Østsjællands Beredskab
Delområde 2: Falck
Delområde 3: Falck
Delområde 4: Falck
Modellen lever op til de rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en
besparelse på min. 5 mio. kr. samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau.
I behandling af ny risikobaseret dimensionering i interessentkommunerne er der kommet en række bemærkninger og forbehold til modellen. Modellen løser nogle af disse
forbehold og bemærkninger. Andre løser den ikke. Det er aftalt, at kommunerne kan
gøre tilkøb i eget område, i supplement til det basisniveau modellen fremsætter, i det
omfang leverandøren accepterer dette, og tilkøbene ikke er til ulempe for fællesskabet.
Modellen bygger på en række forudsætninger herunder tilbud fra Falck, hvor der fortsat
udestår at blive afklaret en række detaljer. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende placering af stationer jf. bilag. Dog er der i delområde 3 opmærksomhed på en
række forhold omkring de nuværende bygninger. Dette vil blive håndteret af Beredskabskommissionen i den videre proces med en forudsætning om, at lokale responstider fortsat kan overholdes.
Økonomi
Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5
mio.kr. Såfremt den fremlagte model kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra 2019 og frem.

