
Udkast (version 4) af 19. december 2014 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 3: 

Referat af borgmestermøde 15. december 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udkast (version 4) af 19. december 2014 
 

2 
 

Beslutningsreferat 
af borgmestermøde vedr. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

holdt den 15. december 2014 klokken 11:30 til 12:30 i Ringsted 
 
 
 

Deltagere:  
● Faxe: Knud Erik Hansen, Thomas Eriksen 
● Næstved: Carsten Rasmussen, Per B. Christensen, Flemming Nygaard-Jørgensen 
● Ringsted: Henrik Hvidesten, Jacob Nordby; som referent: Anders Høirup Pedersen  
● Vordingborg: Knud Larsen, Lau Svendsen-Tune 

 
 
 

Dagsorden 
1] Godkendelse af dagsordenen 

 
2] Status fra projektgruppe 1 

a. Udkast til interessentskabskontrakt (bilag 1) 
b. Proces for udarbejdelse af åbningsbalance (bilag 2) 
c. Liste over emner til principiel afklaring for såvel interessentskabskontrakt som 
åbningsbalance (bilag 3) 
 

3] Status fra projektgruppe 2 
a. Organisationsdiagram (bilag 4) 
 

4] Selskabets direktør 
 a. Notat fra Næstved Kommune (bilag 5) 

 
5] Eventuelt 
 
 

Ad 1] Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 
 
 

Ad 2] Status fra projektgruppe 1:  
a. Udkast til interessentskabskontrakt 
Ingen bemærkninger til kontrakts-udkastets overordnede struktur. 
 
Om § 4: ”Den fælles Beredskabskommission”: 
 I] Politiets repræsentation 
 II] Antal medlemmer – og ligelig/retfærdig behandling af medarbejdergrupper 
 III] Skal kommissionsmedlemmer vælges ”blandt” eller ”af” byrådene. 
Ad I] Politiets repræsentation: 

○ Der forventes ny lovgivning om beredskabskommissioners sammensætning: Hvor 
én af de skitser, der nu er i spil, opererer med at politiet ikke længere er født medlem. 



Udkast (version 4) af 19. december 2014 
 

3 
 

Ad II] Antal medlemmer – og ligelig/retfærdig behandling af medarbejdergrupper: 

 ○ De tre medarbejdergrupper er: 
  ● Fastansatte 
  ● Deltidsansatte 
  ● Frivillige. 
 ○ Disse tre grupper har ofte meget forskellige interesser. 

○ Det vil være ønskeligt, at de behandles ensartet: F.eks. ved at de alle tre får et 
medlem af kommissionen – eller at de alle tre får observatørstatus. 
○ Spørgsmålet om antal medlemmer af beredskabskommissionen vil blive behandlet 
videre på næste styregruppemøde. 

Ad III] Skal kommissionsmedlemmer vælges ”blandt” eller ”af”1 byrådene? 

○ Det blev besluttet, at det indstilles, at der skal kunne udpeges medlemmer af 
beredskabskommissionen, som ikke sidder i byrådet. 

Om § 15: ”Ejerfordeling” 

○ At beregne ejerandele direkte efter indbyggertal tager ikke højde for f.eks. antal 
brandstationer per kommune og udfordrende geografi som f.eks. øer. 
○ Enighed om at afvente, hvilke tal, der kommer fra arbejdsgruppen, der skal lave 
åbningsbalance m.v. i samarbejde med BDO. Denne arbejdsgruppe holder første 
arbejdsmøde direkte efter borgmestermødet. Og arbejdsgruppen har som ambition at 
have et produkt klar i slutningen af januar måned.  
 

 

Ad 2] Status fra projektgruppe 1:  
b. Proces for udarbejdelse af åbningsbalance 
c. Liste over emner til principiel afklaring  
Enighed om en proces, der opererer med bagatel-grænser i forhold til hvad der optælles og værdi-
ansættes. 
 
Skal selskabet eje bygninger – eller leje sig ind i kommunalt ejede bygninger? 
 ○ Enighed om at indstille at selskabet skal leje frem for eje; 

blandt andet fordi det ikke er selskabets kerneopgave at være bygningsejer – en 
kommune er bedre egnet til bygningsdrift, samt til (i tilfælde af fremtidig 
omorganisering) at nyttiggøre en bygning til anden side eller stå for et salg. 
Og der tilstræbes generelt så enkle og ukomplicerede løsninger som muligt. 

 
I forhold til store aktiver som brandbiler – både de ejede og de leasede – er der enighed om at 
værdiansætte dem efter oplæg fra BDO. (Arbejdsgruppen mødes som nævnt med BDO 
umiddelbart efter borgmestermødet) 
 
Personale: Enighed om at kommunerne overdrager medarbejderne i ”nulstillet” tilstand til selskabet 
– eller at en kommune, der overdrager en medarbejder med f.eks. en overarbejdspukkel i 
forbindelse med overdragelsen betaler et beløb til selskabet svarende til det konkrete ”efterslæb”. 
 

                                                                 
1
 I VEJL 2010-03-01 nr 9175 om Det kommunale redningsberedskabs organisation mv. anføres i  punkt 2.1 om 

”Beredskabskommissionens sammensætning, kompetence og opgaver” følgende: 
»Loven indeholder ikke krav om, at det flertal af medlemmer, der vælges ti l  kommissionen, ti l l ige skal være 
medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det anføres alene, at kommunalbestyrelsen vælger kommissionens flertal.« 

Der er således ikke noget juridisk til hinder for at et byråd udpeger medlemmer til kommissionen, der ikke er 
medlem af pågældende byråd. 
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Ad 3] Status fra projektgruppe 2: 
a. Organisationsdiagram 
I Projektgruppe 2 har man holdt de to første møder i et planlagt mødeprogram. 
Det ene møde var et informationsmøde sidste onsdag i Rønnede, hvor man samlede en 
personalekonsulent fra hver kommune, samt tillidsrepræsentanter for brandfolkene og andre 
faglige gæster. Mødet forløb godt. 
 
I januar vil Projektgruppe 2 indkalde MED-udvalg fra de fire kommuner. 
Tanken er at etablere et fælles MED-udvalg i overgangsfasen. 
I forhold til kommende, permanent MED-struktur er allerede overvejelser i gang om struktur, der 
bl.a. inkluderer én tillidsmand per station. 
Når dokumenter i disse MED-processer er færdige, sendes de til MED-organisationerne i de fire 
kommuner. 
 
I organisationsdiagrammet (bilag 4) er der tager højde for at vagtcentral muligvis på et senere 
tidspunkt kan sammenlægges med andre. 
 
”Kurser, arrangementer, oplysning” i organisationsdiagrammet omfatter f.eks. førstehjælpskurser til 
kommunernes øvrige medarbejdere. 
 
 

Ad 4] Selskabets direktør 
a. Notat fra Næstved Kommune (bilag 5) 
Flemming Nygaard-Jørgensen udpeget som interim-direktør. 


