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Resumé
På mødet vil Økonomiudvalget blive orienteret om, hvad der er passeret i sagen siden 
Kommunalbestyrelsens sidste møde om denne den 25. juni 2007 (pkt. 26). Borgmesteren har 
besluttet at nedsætte en undersøgelsesgruppe, der med baggrund i hændelsen ved Gentofte 
Sø den 1. juli 2007 skal undersøge de tekniske og håndteringsmæssige forhold i Gentofte 
Brandvæsens TETRA-system. Region Hovedstaden har anmodet om besvarelse af 
supplerende spørgsmål vedrørende ambulanceudrykningen den 22. april 2007. 
Undersøgelsesgruppen skal på denne baggrund yderligere klarlægge tekniske og 
håndteringsmæssige spørgsmål i forbindelse med denne hændelse.  

Med udgangspunkt i de to ambulanceudrykninger skal undersøgelsesgruppen tage eventuelle 
andre tekniske spørgsmål relateret til Gentofte Brandvæsens kommunikationssystem op. 

  

Baggrund
Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. juni 2007 pkt. 26 orienteringssag om Tetra-
systemet, herunder redegørelse for ambulanceudrykningen den 22. april 2007. Den 1. juli 2007 
skete en drukneulykke i Gentofte Sø. Der har været fremsat udsagn om, at der var fejl ved 
kommunikationssystemet TETRA i forbindelse med udrykningen til ulykken. 

På mødet vil Økonomiudvalget blive orienteret om, hvad der er passeret i sagen siden 
Kommunalbestyrelsens sidste møde om denne, herunder om, at det er besluttet at nedsætte 
en undersøgelsesgruppe, der med udgangspunkt i hændelsen den 1. juli skal undersøge de 
tekniske og håndteringsmæssige spørgsmål i Gentofte Brandvæsens TETRA-system. 

Region Hovedstaden, som er ansvarlig for ambulancekørslen, har i brev af 5. juli anmodet om 
besvarelse af supplerende spørgsmål til Gentofte Brandvæsens redegørelse for 
ambulanceudrykningen den 22. april.  Borgmesteren har derfor besluttet at 
undersøgelsesgruppen også skal inddrage ambulanceudrykningen den 22. april for en 
besvarelse af de af Regionen stillede spørgsmål og en evt. yderligere klarlæggelse af tekniske 
og håndteringsmæssige spørgsmål.  

Med udgangspunkt i de to ambulanceudrykninger skal undersøgelsesgruppen tage eventuelle 
andre tekniske spørgsmål relateret til Gentofte Brandvæsens kommunikationssystem op. 

Undersøgelsesgruppen vil bestå af teknisk direktør (formand), Gentofte Brandvæsens 
ledelse, repræsentanter for brandmændene og deres organisation, en teknisk sagkyndig 
samt en repræsentant for Region Hovedstaden. Undersøgelsesgruppen kan efter behov 
indhente ekstern bistand til afklaring af tekniske eller andre spørgsmål.  
  
Undersøgelsens resultater og konklusioner vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, 
Økonomiudvalget og Beredskabskommissionen så vidt muligt i september 2007. Alt arbejde i 
undersøgelsesgruppen er fortroligt og må ikke videreformidles til offentligheden før 
Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen.   
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Teknik & Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 


