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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt  
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2. Godkendelse af forretningsorden - § 4, stk. 4 
Sagsbehandler  Jacob Nordby 

 

INDLEDNING 

I denne sag fremlægges der forslag til forretningsorden for Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Det følger af § 4, stk. 4 i Interessentskabskontrakten, at 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen selv fastlægger sin forretningsorden.  

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at forslaget til forretningsorden opfylder de krav, som man normalt 

stiller til en forretningsorden, og at forslaget er tilpasset bestemmelserne i 

interessentskabskontrakten. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakt 

Forslag til foretningsorden 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at forslaget til forretningsorden godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt med kommentarer 

 

 Politiet oplyser at deres jurister er ved at undersøge Politiets rolle og ansvar i 

forbindelse med deltagelse i bestyrelsesarbejde. 

 Forretningsordens § 2, stk. 3 udvides med at ekstraordínært møde også afholdes 

når mindst 1/3 af Beredskabskommissionens/bestyrelsens medlemmer ønsker 

det. 

 Ny § 1, stk. 3 i forretningsordnen, hvor der gives mulighed for at 

medarbejderrepræsentanterne og Politiet kan vælge suppleanter til 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen.  
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3. Konstituering med formand og næstformand - 

§ 4, stk. 5 
Sagsbehandler  Jacob Nordby 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal udpeges formand og næstformand for 

Beredskabskommissionen/bestyrelse. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Det følger af § 4 skt. 5 i Interessentskabskontrakten, at Beredskabskommissionen/be-

styrelsen på første møde skal konstituere sig med formand og næstformand. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at der vælges en formand for Beredskabskommissionen/bestyrelsen for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning. 

 at der vælges en næstformand for Beredskabskommissionen/bestyrelsen for Midt- 

og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune blev valgt til formand 

Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune blev valgt til næstformand  
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4. Ansættelse af beredskabschef/direktør - § 5, 

stk. 1 
Sagsbehandler  Per B. Christensen/Poul Erik S. Kristensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der ansættes/udpeges en chef for Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 5, stk. 1 i Interessentskabskontrakten er det Den fælles Beredskabskommis-

sion/Bestyrelse, der skal ansætte en beredskabschef til at varetage den daglige 

ledelse og forvaltning af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

Borgmestergruppen valgte på møde den 15. december 2014 at udpege Flemming 

Nygaard-Jørgensen til interim-direktør under sammenlægningsprocessen med henblik 

på endelig udpegning til chef for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

Udpegning er foretaget på baggrund af notat fra Næstved Kommunes personalechef. 

 

Udpegning er en undtagelse fra hovedreglen om åbent stillingsopslag for ledende 

(tjenestemands)stillinger. Udpegning sker således typisk, hvor 

 En sammenlægning/organisationsændring er omfattende og vedtaget ved lov 

 Der findes relevante ledelseskompetencer i de organisationer, som samles 

 Der foretages en nøje vurdering af kompetencer i forhold til chefstillingen 

 Der skal rationaliseres – og ikke ske fordyrelse gennem nyansættelser i 

chefstillinger. 

 

Flemming Nygaard-Jørgensen er tjenestemandsansat i Næstved Kommune og udlånes 

til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning på samme vis som øvrige tjenestemands 

ansatte. Udlånet er en teknisk foranstaltning, idet Flemming Nygaard-Jørgensen fuldt 

ud indtræder i referenceforhold til Interessentskabets Beredskabskommission/besty-

relse. 

 

På landsplan er der en overvejende tendens til at cheferne for de nye 

beredskabsenheder får stillingsbetegnelsen Beredskabsdirektør, og det anbefales at 

det også gør sig gældende i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.  

 

 

VURDERING 

Det vurderes at udpegningsmodellen er en anerkendelse af, at der i de 

sammenlæggende organisationer er relevante ledelseskompetencer, samt at det i det 

konkrete tilfælde en anerkendelse af, at den store ledelsesopgave i interimsperioden 

er løftet kvalificeret og kompetent.  

 

Det har betydning, at der anvendes betegnelsen Beredskabsdirektør, idet Midt- og 

Sydsjællands Brand og Redning i både i sine indsatsopgaver, i sine aftalte 

myndighedsopgaver og sine interessevaretagelsesopgaver skal fremstå og virke 

robust i forhold til Politiet, statsligt beredskab, Region Sjælland, kommuner m.v. 
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ØKONOMI 

Løn og ansættelsesvilkår aftales med den forhandlingsberettigede organisation. Center 

for Personale og HR i Næstved Kommune er som administrationskommune indstillet 

på at rådgive bestyrelsen i forbindelse med fastlæggelse af relevante løn- og 

ansættelsesvilkår. 

 

BILAG 

Referat fra Borgmestermøde den 15. december 2014 

Notat om udpegelse af beredskabschef - § 60 selskab (bilag 5 fra Borgmestermødet 

15. december 2014) 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at Flemming Nygaard-Jørgensen udpeges til Beredskabsdirektør for Midt- 

og Sydsjællands Brand & Redning med tiltræden den 1. april 2015. 

 

 

BESLUTNING 

 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt  
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5. Udpegning af sekretariatskommune - § 5, 

stk. 2 
Sagsbehandler  Jacob Nordby 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der udpeges en sekretariatskommune for Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Det følger af § 5, stk. 2 i Interessentskabskontrakten, at Beredskabskommis-

sionen/bestyrelsen udpeger en sekretariatskommune.  

 

 

VURDERING 

Da selskabet er hjemmehørende i Næstved, vurderes det hensigtsmæssigt, at udpege 

Næstved Kommune som sekretariatskommune. Det anbefales, at beredskabsdirek-

tøren bemyndiges til at forhandle en aftale med Næstved Kommune, som senere 

forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen/bestyrelsen. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles,  

 at Næstved Kommune udpeges som sekretariatskommune. 

 at Beredskabsdirektøren bemyndiges til at forhandle en aftale med Næstved 

Kommune, som forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen/be-

styrelsen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 30. marts 2015 

 

8 

6. Udpegning af revisor - § 7, stk. 2 
Sagsbehandler  Jacob Nordby 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der udpeges revisor for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Det følger af § 7 stk. 2 i Interessentskabskontrakten, at Beredskabskommis-

sionen/bestyrelse udpeger en revisor.  

 

 

VURDERING 

Da Næstved Kommune, som forventes udpeget til sekretariatskommuner, benytter 

BDO som revisor, vil det være en fordel at selskabet benytter sammen revisions-

selskab. Det anbefales, at beredskabsdirektøren bemyndiges at forhandle en aftale 

med BDO, som senere forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen/be-

styrelsen. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles,  

 at BDO udpeges som revisor for selskabet 

 at beredskabsdirektøren bemyndiges til at forhandle en aftale med BDO, som 

forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen/bestyrelsen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt 
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7. Valg af bankforbindelse 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der vælges bankforbindelse for Midt- og Sydsjællands Brand og 

Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Midt- og Sydsjælands Brand & Redning skal have et samarbejde med en bank til 

opbevaring af likvide midler og yde den nødvendige kortvarige kredit i forbindelse med 

de normale driftsopgaver. 

 

 

VURDERING  

Da Næstved Kommune, som forventes udpeget til sekretariatskommuner, benytter 

Danske Bank, ses det som en fordel, at selskabet benytter sammen bankforbindelse. 

Det anbefales, at beredskabsdirektøren bemyndiges til, at forhandle en aftale med 

Danske Bank, som senere forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen/be-

styrelsen. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles,  

 at Danske Bank vælges som bankforbindelse for selskabet 

 at beredskabsdirektøren bemyndiges til at forhandle en aftale med Danske Bank, 

som forelægges til godkendelse i Beredskabskommissionen/bestyrelsen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt  
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8. Anmeldelse til Statsforvaltningen 
Sagsbehandler  Jacob Nordby 

 

INDLEDNING 

I denne sag lægges op til beslutning om at anmode Ringsted Kommune om at 

foretage anmeldelse af § 60-selskabet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning til 

Statsforvaltningen. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Det følger af Styrelsesloven, at et § 60-selskab skal godkendes af Statsforvaltningen. 

Følgende skal fremsendes til Statsforvaltningen: 

 

 Vedtægter/interessentskabskontrakten 

 Referat fra byrådsmøderne i de enkelte kommuner, hvor der tages stilling til 

oprettelse af selskabet 

 Forretningsordenen 

 

 

VURDERING 

Da Ringsted Kommune har fungeret som sekretariatskommune under det 

forberedende arbejde til sammenlægningen, vurderes det hensigtsmæssigt, at 

Ringsted Kommune fremsender anmeldelsen til Statsforvaltningen på vegne at de fire 

ejerkommuner. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at anmode Ringsted Kommune om at anmelde § 60-selskabet Midt- og 

Sydsjællands Brand og redning til Statsforvaltningen. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt 
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9. Foreløbigt budget 2015 
Sagsbehandler  Susanne Schrøder/Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om det foreløbige budget for 2015. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

De 4 kommuner har udarbejdet forslag til et korrigeret budget 2015. Budgetforslaget 

tager udgangspunkt i de eksisterende budgetter for redningsberedskabet i de enkelte 

kommuner, men er korrigeret på baggrund af ændrede forudsætninger i forhold til 

husleje, afskrivninger, leasing mv. 

 

Budgetforslaget er indgået i sagsbehandlingen i byrådenes behandling af 

beredskabssammenlægningen i de 4 kommuner 

 Ringsted den 9. marts 2015 

 Næstved den 17. marts 2015 

 Faxe den 19. marts 2015 

 Vordingborg den 26. marts 2015 

 

I nedenstående tabel vises en samlet oversigt med de fire kommuners samlet 

budgetbidrag for 2015. 

 

  Næstved Ringsted Vordingborg Faxe 
Total 

Budget 2015 

Hele 1.000 kr. 
Budget 

2015 
Budget 

2015 
Budget 

2015 
Budget 

2015   

Fælles Formål: 
Vagtcentral, 
administration, 
myndighedsopgaver,it 
og telefoni.           

Udgifter 11.727 2.407 3.989 1.923 20.046 

Indtægter -4.141 -373 -1.928 0 -6.442 

Forebyggelse: Kurser, 
foredrag og 
arrangementer. Ikke 
fastansat personale.           

Udgifter 637 81 99 -29 788 

Indtægter -880 -636 -177   -1.693 

Afhjælpende indsats: 
Alt vedr. udrykning og 
indsatser.           

Udgifter 7.016 2.241 7.556 5.807 22.620 

Indtægter -1.110 -66 -711 -157 -2.044 

Ledelse og 
Administration: 
Lønudgift til 
administrativ chef og 
administrativt 
personale           

Udgifter 1.697 1.243 1.045 0 3.985 

Oprindlig budget 14.946 4.897 9.873 7.544 37.260 

   
  

  Tilføjelser til oprindelig 
budget           

Afskrivninger 0 166 75 53 294 

Leasing   416 0 0 416 
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Tjenestemænd - 
præmier 1.168 0 0 0 1.168 

Husleje 2.385 472 434 342 3.633 
Forsikringer – mangler 
afklaring 

     Administrations 3% 569 182 317 239 1.307 

Tilføjelser i alt 4.578 1.342 1.018 672 7.610 

   
  

  Udgifter  25.655 7.314 13.707 8.373 55.049 

Indtægter  -6.131 -1.075 -2.816 -157 -10.179 

Netto  19.524 6.239 10.891 8.216 44.870 
 

 

 

Yderligere bemærkninger til budgettet kan ses i bilaget til sagen. 

 

 

VURDERING 

Med forbehold for yderligere korrektioner i forbindelse med fastlæggelse af 

forsikringsforholdene, vurderes det at det foreløbige budget angiver en rimelig 

overordnet økonomisk ramme for driften i 2015, hvor det primært vil dreje sig en 

fortsættelse af de eksisterende driftsopgaver i kommunerne, samt tilpasning til den 

nye organisation. 

 

 

ØKONOMI 

Der gøres opmærksom på, at der siden behandlingen af sagen i byrådene er sket 

følgende reguleringer: 

 Huslejen i Næstved er nedjusteret med 602.000 kr. til 1.783.000 kr. om året 

 Den endelige pris på forsikringer er endnu ikke kendt, og der kan derfor blive 

behov for en yderligere regulering af budgettet og driftsbidraget fra kommunerne, 

når forsikringsforholdene er på plads. 

 

Ovenstående reguleringer vil medføre en regulering på administrationsbidraget. 

 

 

BILAG 

Korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at det foreløbige budget tages til efterretning 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt med kommentarer 

 

 Formand og næstformand bemyndiges til sammen med direktøren at indgå aftaler 

om de nødvendige forsikringsforhold, så virksomhedsoverdragelse af 

medarbejdere, køretøjer, materiel mv. kan ske med virkning den 1. maj 2015. 

De øvrige medlemmer orienteres med mail. 
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10. Overtagelse af kontrakter og aftaler 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om overtagelse af eksisterende kontrakter og aftaler i 

ejerkommunerne, der vedrører driften af redningsberedskabet. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 16 i Interessentskabskontrakten overtager Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning, som en del af kommunernes indskud, alle eksisterende kontrakter med 

tredjemand. 

 

Dette vil i praksis omhandle kontrakt med Falck om drift af brandstationerne i Præstø 

og Stege, samt kommunernes leasingaftaler på leasede køretøjer og materiel, hvor 

det primært er Faxe, Næstved og Vordingborg der har finansieret større indkøb via 

leasing. 

 

Der skal her gøres opmærksom på, at der på et af de førstkommende møder vil blive 

fremlagt en sag om indgåelse af nye leasingaftaler til finansiering af tre køretøjer fra 

Ringsted Kommune, samt indkøb af ny automobilsprøjte til St. Vordingborg. 

 

 

ØKONOMI 

Kontrakten med Falck om drift af brandstationerne koster 4.629.432,63 kr. årligt 

(2015-niveau) og fremskrives i henhold til nettoprisindekset. 

Kontrakten udløber 31. december 2018. 

 

Oversigt over leasinggæld der overtages med de eksisterende leasingaftaler 

 

  

Leasinggæld pr. 

1.1.2015 
Årlig leasingydelse 

Næstved 8.145.259 866.721 

Vordingborg 3.899.171 702.121 

Faxe 10.470.968 992.629 

I alt 22.515.398 2.561.471 

 
Der er forskellig restløbetid på aftalerne. Når den enkelte leasingaftale udløber 

indeholder aftalerne en option om at man kan købe den leasede genstand for en 

scrapværdi, der svarer til den årlige leasingydelse. 

 

 

BILAG 

Aftale om Brandslukning mellem Vordingborg Kommune og Falck incl. tillæg 

Oversigt leasing – Næstved 

Oversigt leasing – Vordingborg 

Oversigt leasing – Faxe 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt  
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11. Godkendelse af organisationen 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag søges der godkendelse af den overordnede organisering af Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning ved opstart den 1. april 2015. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Ved opstart den 1. april 2015 af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning organiseres 

selskabet med to primære afdelinger kaldet Myndighed- og Forebyggende afdeling og 

Operativ afdeling, samt to stabsfunktioner kaldet Vagtcentral og Administration. 

 

Jf. vedlagte organisationsoversigt udnævnes der ledere for de to afdelinger, samt for 

Vagtcentralen. Disse ledere refererer direkte til beredskabsdirektøren. 

 

I de to afdelinger og stabsfunktioner tilknyttes der et antal mellemledere og 

medarbejdere til løsning af de opgaver der er henlagt til den enkelte afdeling eller 

funktion. 

På de enkelte brandstationer bortset fra St. Næstved vil der blive udpeget/ansat en 

brandstationsleder, til at tage hånd om hverdagens mindre opgaver. 

 

Frivilligenhederne vil blive ledet af en af de tre inspektører i Operativ afdeling. 

 

Det forventes, at der inden udgangen af 2015, er skabt de nødvendige faciliteter på 

St. Næstved til at samle ledelse og administration, med henblik på at styrke det 

beredskabsfaglige miljø udnytte den forventede synergi ved større 

beredskabsenheder. 

 

Indtil der foreligger en hel eller delvis revision af den risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet i ejerkommunerne vil der ikke ske ændringer i indsatsleder-

vagten eller i det øvrige serviceniveau i de enkelte kommuner. 

Hvis det er muligt i forhold til de gældende planer for dimensionering af 

redningsberedskabet i de enkelte kommuner, vil der blive foretaget ændringer i de 

enkelte brandstationers dækningsområde, ud fra den betragtning at den relevante 

hjælp til borgerne skal komme fra den brandstation hvorfra hjælpen hurtigst kan nå 

frem. 

 

Jf. § 18 i Intressentskabskontrakten skal der senest i 2016 udarbejdes en ny 

risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i de fire ejerkommuner. 

Dette kan få indflydelse på den fremtidige organisering. 

 

MED-struktur 

Den 12. marts 2015 blev der afholdt et fælles møde for de eksisterende MED-udvalg 

inden for de fire kommuners redningsberedskaber. 

Her blev der orienteret om at de forhandlingsberettigede organisationer indbydes til at 

indgå i et forhandlingsorgan sammen med den nye ledelse, med henblik på at indgå 

en MED-aftale gældende for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

Denne proces koordineres af en HR-konsulent fra Næstved Kommune. 

 

Indtil der foreligger en ny MED-aftale, blev det aftalt på mødet, at samarbejdet 

organiseres i et midlertidigt Samarbejdeudvalg og et midlertidigt 

Sikkerheds/Arbejdsmiljøudvalg 
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VURDERING 

Det vurderes, at den viste overordnede organisering sætter de nødvendige 

organisatoriske rammer til at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan etableres og 

udføre/videreføre eksisterende driftsopgaver i kommunerne, samt tilpasning til den 

nye organisation 

 

 

BILAG 

Organisationsplan 01.04.2015 - Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

Geografisk organisering MSBR 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at, den overordnede organisationsplan godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt 
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12. Frasigelse af lokalaftaler 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag søges der godkendelse til at frasige alle eksisterende lokalaftaler. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med opstarten af § 60-selskabet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

overføres alle ansatte i de fire ejerkommuners redningsberedskaber til det nye selskab 

i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 

Dette vil ske ved, at alle ansatte modtager et brev med meddelelse om overførsel til 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med tjeneste indtil videre ved det 

tjenestested, medarbejderen hidtil har haft. 

  

Ved lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse er de ansatte 

sikret, at alle individuelle rettigheder i henhold til ansættelsesaftale, og de individuelle 

rettigheder, der følger af den kommunale kollektive overenskomst bevares ved 

overgang til det nye selskab - det gælder fx løn, pension, arbejdstid og 

beskæftigelsesanciennitet. 

 

Alle ansatte vil modtage et nyt ansættelsesbrev fra Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning når virksomhedsoverdragelsen effektueres.  

 

Kollektive lokale aftaler/kutymer opsiges efter selskabets etablering 

Det nye selskab skal efter etableringen finde et nyt fælles grundlag og fastlægge et 

sæt af aftaler at administrere efter. 

På den baggrund bør alle eksisterende lokale aftaler vedr. fx arbejdsbeklædning, 

retningslinjer for tjenestefrihed, forhåndsaftaler om lokalløndannelse frasiges. 

Disse aftaler skal frasiges overfor de forhandlingsberettigede organisationer inden, der 

er gået 3 uger efter medarbejderne er virksomhedsoverdraget. 

 

Det understreges, at der ikke vil ske ændringer for den enkelte ansatte, før der 

foreligger nye aftaler på de forskellige områder. 

 

 

VURDERING 

For at sikre ensartethed omkring de fremtidige aftaler anbefales det, at alle 

eksisterende lokale aftaler vedr. fx arbejdsbeklædning, retningslinjer for 

tjenestefrihed, forhåndsaftaler om lokalløndannelse mv. frasiges inden der er gået 3 

uger efter medarbejderne er virksomhedsoverdraget. 

 

 

LOVGRUNDLAG 

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at, beredskabsdirektøren bemyndiges til at frasige lokal aftaler, kutymer 

mv. overfor de forhandlingsberettigede organisationer. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt 
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13. Udarbejdelse af en ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til udarbejdelsen af en ejerstrategi. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 18 i Interessentskabskontrakten skal Beredskabskommissionen/bestyrelsen 

senest i 2016 tage initiativ til at der udarbejdes forslag til en ejerstrategi. 

 

Ejerstrategien skal som minimum indeholde 

 

 Plan for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og 

økonomi,  

 Strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel herunder i 

hvilken grad der skal anvendes leasing  

 Effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes 

økonomi i 2015 

 Plan for udarbejdelse af risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune, 

som senest skal være gennemført med udgangen af 2016. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtmæssigt i forhold til arbejdet med at opbygge og 

færdigorganisere Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, at arbejdet med 

udarbejdelsen af en ejerstrategi påbegyndes allerede i andet kvartal 2015, med 

henblik på godkendelse af Beredskabskommissionen/bestyrelsen på det sidste 

ordinære møde i 2015. 

Beredskanskommissionen/bestyrelsen fremsender herefter forslaget til godkendelse i 

ejerkommunerne. 

 

Forslag til ejerstrategie udarbejdes af beredskabsdirektøren i tæt samarbejde med 

formandskabet. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at arbejdet med ejerstrategien påbegyndes i andet kvartal 2015, og skal ligge klar 

til godkendelse af Beredskabskommissionen/bestyrelsen på det sidste ordinære 

møde i 2015, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse i ejerkommunerne 

 at ejerstrategien udarbejdes i tæt samarbejde mellem formandskabet og 

beredskabsdirektøren 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Godkendt  
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14. Beredskabskommissionens møder i 2015 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til mødefrekvensen i 2015 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 4, stk. 6 i interessentskabskontrakten skal der afholdes mindst to årlige møder. 

 

 

VURDERING 

I forbindelse med opstarten af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning vurderes det, 

at der vil være behov for en øget mødeaktivitet i 2015, og det foreslås derfor at der 

planlægges møder i hvert kvartal, dog to møder i andet kvartal 

 

 medio maj 

 medio juni 

 medio september 

 ultimo november/primo december 

 

Det vurderes at der skal afsættes minimum to timer til møderne. 

 

Endelige mødedatoer og tidspunkter fastlægges på mødet, og alle bedes derfor 

medbringe deres kalendere. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at endelige mødedatoer og tidspunkter fastlægges. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

Direktøren foranlediger at der udsendes en ”Doodle” til planlægning af møderne resten 

af året. 

 

Mødet i maj søges holdt med starttidspunkt kl. 07.30 

 

Der var enighed om, at mødetidspunktet skal være enten tidlig formiddag (kl. 07.30 – 

09.30) eller sen eftermiddag (kl. 16.30 – 18.30). 
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15. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.03.2015 

Eli Jacobi Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Helle Jessen og Politiinspektør Jens 

Børsting var fraværende. 

 

Knud Larsen: 

 Spørgsmål til endeligt navn? 

Er en del af interessentskabskontrakten og kræver derfor vedtagelse i Byrådene. 

Emnet sættes på dagsordnen på et kommende møde. Der sker ingen ændringer 

på køretøjer, tøj mv. før end der ligger en endelig beslutning om navnet på 

beredskabet. 

 Pressemeddelelse? 

Formand og direktøren foranlediger at der via Ringsted kommunikationsafdeling 

udsendes en pressemeddelelse om etablering af Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning 

 Arrangementer for medlemmerne i Beredskabskommissionen/bestyrelsen? 

Emnet sættes på dagsordnen på et kommende møde. 

 


