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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Godkendt 
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2. Forsikringsforhold 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om indgåede aftaler omkring forsikringer for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På det konstituernde møde i Beredskabskommissionen/bestyrelsen den 30. marts 

2015, blev det aftalt at formand og næstformand sammen med direktøren fik mandat 

til at indgå de nødvendige aftaler omkring forsikringer for Midt- og Sydsjællands Brand 

& Redning. 

 

Den samlede forsikringsportefølje, har i forbindelse med sammenlægningsprocessen, 

været i haste EU-udbud. Udbudprocessen har været forankret i Faxe Kommunes 

forsikringsenhed og udført af mæglerfirmaet Willis. 

 

Ud fra de indkomne tilbud er det valgt at indgå aftale med følgende 

forsikringsselskaber 

 AIG – Ledelsesansvarforsikring og Kriminalitetsforsikring 

 Gjensidige – Løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring 

og Lystfartøjsforsikring 

 Protector – Ansvarsforsikring og Katastrofeforsikring 

 

Det er valgt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning skal være selvforsikrende på 

arbejdsskadeområdet, dog med en katastrofedækning gennem et forsikringsselskab. 

I forbindelse med at forpligtigelsen til at spare op til fremtidige arbejdsskade-

erstatninger flyttes fra de deltagende kommuner til selskabet, skal der afsættes 

yderligere 400.000 kr. pr. år. 

 

Det er valgt at indgå aftale med Faxe Kommunes forsikringsenhed om administration 

af forsikringsområdet. I forhold til arbejdsskadeområdet, hvor det er valgt at være 

selvforsikrende, er det et krav fra Arbejdsskadestyrelsen, at der er en skarp adskillelse 

mellem arbejdsgiverrollen og rollen som forsikringsselskab. 

Aftalen koster 30.000 kr. årligt (2015-niveau) 

 

Den samlede udgift til forsikringer ud fra de indkomne tilbud, hensættelse og gebyrer i 

forbindelse med selvforsikringen på arbejdskadeområdet samt aftalen med Faxe er 

årligt 1,6 mio. kr. 

Det er 400.000 kr. mere end anslået i det foreløbige budget 2015 for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning, hvilket er en følge af, at opsparingen til 

arbejdsskadeerstatninger ønskes overført til selskabet. 

 

På baggrund af de valgte løsninger på forsikringsområdet er virksomheds-

overdragelsen af medarbejdere og frivillige effektueret pr. 1. maj 2015. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at prisniveauet for den samlede forsikringsportefølje, i forhold til de 

givne rammer og forudsætninger, er acceptablet, og at det er hensigtsmæssigt, i 

forhold til Arbejdsskadestyrelsens regelsæt, at indgå aftale med Faxe Kommunes 

forsikringsenhed om administration af forsikringerne. 
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ØKONOMI 

Udgiften til den samlede forsikringsportefølje udgør 1,6 mio. kr. (2015-niveau), hvilket 

er en merudgift på 400.000 kr. i forhold til det foreløbige budget 2015. 

Merudgiften til arbejdsskadeområdet søges finansiert ved en regulering af 

kommunernes driftsbidrag. 

 

 

BILAG 

Arbejdsskadestyrelsens vejledning om rettigheder og pligter som selvforsikret 

Samarbejdsaftale om administration af forsikringer 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at den valgte forsikringsløsning og aftalen med Faxe Kommunes forsikringsenhed 

tages til efterretning 

 at de fire kommuners kommunalbestyrelser/byråd anmodes om at godkende en 

regulering af den enkelte kommunes driftsbidrag til selskabet til finansiering af 

merudgiften på 400.000 kr. til arbejdsskadeområdet 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Godkendt 
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3. Aftale om løn- og personaleadministration 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en aftale med Næstved Kommune om løn- og 

personaleadministration. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Med henvisning til sag nr. 5 på det konstituerende møde den 30. marts 2015 

fremlægges aftale med Næstved Kommune om løn- og personaleadministration til 

godkendelse. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at aftalen er dækkende for Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings 

behov for ydelser indenfor løn- og personaleadministrationen, og at prisnivaeuet er 

acceptabelt i forhold til de aftalte ydelser. 

 

 

ØKONOMI 

Prisen for de aftalte ydelser er fastsat til 120.000 kr. i 2015 og 175.000 kr. i 2016. 

Prisen reguleres årligt i takt med de generelle lønstigninger jf. KTO-forliget. 

Udgiften dækkes af det aftalte 3 % administrationsbidrag, der indgår i det samlede 

budget. 

3 % administrationsbidrag er i det foreløbige budget 2015 beregnet til 1.307.000 kr. 

 

 

BILAG 

Aftale om varetagelse af løn- og personaleadministration mellem Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning og Næstved Kommune 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at aftalen med Næstved Kommune om løn- og personaleadministration 

godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Godkendt 
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4. Bemyndigelse af medunderskrivere 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en bemyndigelse af medunderskrivere på visse 

dokumenter. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 9 i Interessentskabskontrakten er direktøren bemyndiget til at tegne Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning i forhold til indgåelse af kontrakter og aftaler mv. af 

daglig karakter. 

Indgåelse af aftaler og kontrakter, der i aftalens løbetid overstiger 1.000.000 kr. skal 

godkendes af Beredskabskommissionen/bestyrelsen. 

 

I forbindelse med forhåndsdialog med en bank om varetagelse af selskabets 

bankforretninger, er det blevet påpeget, at de ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning 

vil lægge vægt på, at direktøren for selskabet ikke er den eneste underskriver på 

kontrakter og aftaler udover daglig karakter. 

 

På den baggrund foreslås det, at et antal personer bemyndiges til at være 

medunderskrivere på kontrakter og aftaler mv., der ikke falder ind under kategorien af 

daglig karakter. 

 

 

VURDERING 

Ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt vurderes det hensigtsmæssigt, at formand og 

næstformand bemyndiges som medunderskrivere, og at en af dem skal underskrive 

kontrakter og aftaler mv. udover daglig karakter sammen med direktøren, efter de er 

godkendt af Beredskabskommissionen/bestyrelsen. 

 

 

BILAG 

Interessentskabskontrakten 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at formand Henrik Hvidesten og næstformand Knud Erik Hansen bemyndiges som 

medunderskrivere 

 at enten formand eller næstformand skal være medunderskriver sammen med 

direktøren på kontrakter og aftaler mv. udover daglig karakter, efter de er 

godkendt af Beredskabskommissionen/bestyrelsen. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Godkendt 
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5. Engagering på nationalt niveau 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til medarbejdernes muligheder for at engagere sig i 

udviklingen indenfor beredskabsområdet på såvel det lokale, regionale og nationale 

niveau bl.a. gennem deltagelse i relevant foreningsarbejde, arbejdsgrupper o.lign. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I en del af de fire ejerkommuner har det været accepteret og til dels påskønnet, at 

medarbejdere i redningsberedskabet har engageret sig  i udviklingen af 

beredskabsområdet på både lokalt, regionalt og nationalt niveau, og hvor det har 

været accepteret at redningsberedskabet har stillet arbejdstid, køretøj og andre 

relevante ressourcer til rådighed. 

 

Engagering har konkret udmøntet sig i deltagelse i forskellige arbejdsgrupper på de 

forskellige niveau og ved aktiv deltagelse i foreningsarbejde eksempelvis i Foreningen 

af Kommunale Beredskabschefer (FKB). 

 

FKB har et tæt samarbejde med KL, hvor foreningen fungerer som KL’s faglige 

sparringspartner på beredskabsområdet. Eksempelvis afgiver FKB høringssvar på KL’s 

vegne i forbindelse med ændret lovgivning på beredskabsområdet. 

 

Det er oplevet som værdiskabende i redningsberedskaberne, at der har været givet 

denne mulighed for at påvirke udviklingen på beredskabsområdet gennem deltagelse i 

forskellige arbejdsgrupper, foreningsarbejde mv. 

Det har endvidere været en god mulighed for positivt at synliggøre den pågældende 

kommunes redningsberedskab og kommune generelt. 

 

På den baggrund ønskes det videreført i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, at 

medarbejdere får mulighed for at deltage i arbejdsgrupper og foreningsarbejde for 

derigennem at påvirke den fortsatte udvikling af redningsberedskabet i Danmark, og 

synliggøre Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at det både beredskabsfagligt og markedsføringsmæssigt vil være 

værdiskabende, at der gives mulighed for, at medarbejdere fra Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning aktivt og konstruktivt engagerer sig i den fortsatte udvikling af 

redningsberedskabet i Danmark gennem deltagelse i arbejdsgrupper, foreningsarbejde 

o.lign. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at give medarbejderne ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning mulighed for 

at påvirke den fortsatte udvikling af redningsberedskabet i Danmark gennem 

deltagelse i relevante arbejdsgrupper, foreningsarbejde o.lign. 

 at der stilles arbejdstid, køretøjer og andre relevante arbejdsmæssige ressourcer 

til rådighed for medarbejderne, når de deltager i den fortsatte udvikling af 

redningsberedskabet i Danmark 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Godkendt med kommentarer 

 Ressourceforbruget opgøres en gang årligt og fremlægges i 

Beredskabskommissionen. 
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6. Møder i 2015 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal mødeplan for 2015 godkendes. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Efter det konstituerende møde den 30. marts 2015 blev der via www.doodle.com 

sendt forslag til mulige mødetidspunkter til medlemmerne af Beredskabskommis-

sionen/bestyrelsen. 

 

Ud fra de indkomne tilbagemeldinger er der planlagt møder i 2015 

 

 11. maj kl. 07.30 – 09.30 

 19. juni kl. 07.30 – 09.30 

 15. september kl. 07.30 – 09.30 

 23. november kl. 16.30 – 18.30 

 

 

VURDERING 

Det vurderes nødvendigt med en forholdsvis tæt møderække i 2015 i forbindelse med 

etableringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at mødeplanen godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Godkendt 

 

  

http://www.doodle.com/
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7. Forventninger til budget 2016 og ny 

risikobaseret dimensionering 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag lægges der op til en dialog om forventningerne til budget 2016 og ny 

risikobaseret dimensionering. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Processen omkring budget 2016 er startet op på administrativt niveau, hvor de fire 

kommuner er blevet bedt om at komme med deres forventninger til 

beredskabsområdet. 

I forhold til de udmeldte reduktioner i bloktilskuddene, der er en konsekvens af sidste 

års aftale om kommunernes økonomi, har Ringsted Kommune indarbejdet 

reduktionerne i såvel budget 2015 og overslagsårene. Faxe Kommune har undervejs i 

sammenlægningsprocessen givet udtryk for at de har hentet reduktionerne i 

forbindelse med hjemtagning af beredskabsopgaven og aftalen med Næstved 

Kommune om myndighedsarbejdet i 2013. 

Næstved og Vordingborg kommuner har ikke indarbejdet reduktionene i budget 2015 

eller overslagsårene. 

 

Redningsberedskabets serviceniveau og dimensionering skal som udgangspunkt tage 

afsæt i identificerede risici i det område, som redningsberedskabet betjener, men 

serviceniveauet, dimensioneringen og opgaveløsningen har også et økonomisk aspekt, 

og dermed er der en sammenhæng mellem budget og dimensionering/serviceniveau. 

 

I forhold til de fire kommuners eksisterende planer for dimensioneringen af 

kommunernes redningsberedskaber og budget 2015, ønskes der en dialog om 

forventningerne til det kommende serviceniveau for redningsberedskabet i de enkelte 

kommuner, og de evt. konsekvenser serviceniveauerne kan få for budget 2016 og 

omvendt. 

 

 

VURDERING 

I forhold til det videre arbejde med budget 2016 og en ny risikobaseret 

dimensionering, der skal angive serviceniveauerne i de enkelte kommuner, vurderes 

det hensigtsmæssigt, at have en åben dialog om forventningerne til de kommende 

serviceniveauer og budget 2016 samt de evt. konsekvenser de to emner kan påvirke 

hinanden med. 

 

 

BILAG 

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune – Oktober 2012 

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune – December 2012 

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune – December 2012 

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune – Juni 2013 

Foreløbigt budgetoplæg MSBR 2016-2019 – udleveret på mødet 
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INDSTILLING 

Til at understøtte processen med udarbejdelsen af forslag til budget 2016 og en ny 

risikobaseret dimensionering, indstilles det, at der gennemføres en åben dialog om 

forventningerne til budget 2016 og ny risikobaseret dimensionering indeholdende 

kommunernes serviceniveauer, og den indbyrdes påvirkning de to emner imellem. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Den ønskede dialog blev gennemført. 

 Takster for diverse ydelser reguleres/harmoniseres ud fra en 

gennemsnitsberegning 

 Budget/regnskab udarbejdes som et samlet budget/regnskab, der ikke er 

kommuneopdelt 

 



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 11. maj 2015 

 

12 

8. Navneændring 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til forslag om navneændring til Midt- og 

Sydsjællands Brandvæsen. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Gruppen af fastansatte medarbejdere i Næstved og Vordingborg har med mail af 30. 

april 2015 fremsendt forslag om navneændring af det fælles redningsberedskab til: 

Midt- og Sydsjællands Brandvæsen. 

 

Argumentet blandt medarbejderne er, at det nuværende navn dels er meget langt, og 

dels adskiller det sig fra øvrige samordnede beredskaber som anvender ”Brandvæsen” 

i endelsen. 

F.eks. Nordsjællands Brandvæsen, Loll-Falsters Brandvæsen, Sydvestjysk 

Brandvæsen, Trekantområdets Brandvæsen, (Stor)Københavns Brandvæsen osv. osv. 

 

Alternativt bør medarbejderne inddrages i valg af navn, så de føler ejerskab. 

 

Det nuværende navn indgår i interessentskabskontrakten, der er vedtaget i de enkelte 

kommunalbestyrelser/byråd. Det må påregnes, at en navneændring vil blive betragtet 

som  en ændring i interessentskabskontrakten og dermed skal godkendes i 

kommunalbestyrelserne/byrådene samt Statsforvaltningen. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtmæssigt som en del opbygningen af fælles kultur blandt 

medarbejder og frivillige, at navnet på organisationen afspejler noget som 

medarbejdere og frivillge kan relatere sig til og identificere sig med. 

 

 

BILAG 

Mail fra Carsten Hansen af 30. april 2015 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at sagen drøftes, og der tages stilling til enten 

 at afslå en navneændring, eller 

 at navnet ændres til Midt- og Sydsjællands Brandvæsen, eller 

 at der udskrives en konkurrence blandt medarbejdere og frivillige for at finde frem 

til et navn for organisationen. Forslag til navn skal godkendes af Beredskabskom-

missionen/bestyrelsen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Sagen udsat – genoptages når status for det statslige beredskab kendes. 

  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 11. maj 2015 

 

13 

9. Logo 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til at udskrive en konkurrence blandt medarbejdere 

og frivillige for at finde et logo til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I enhver organisation spiller artefakter, som eksempelvis logo, navn og beklædning, 

en væsentlig rolle, og de fire kommuners redningsberedskaber har hver især haft 

deres eget logo, der har afspejlet organisationen, og som medarbejdere og frivillige 

har kunne relatere sig til. 

 

For at finde frem til et logo for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, som 

medarbejdere og frivillige kan relatere sig til, vil ledelsen foreslå, at der udskrives en 

konkurrence blandt alle medarbejdere og frivillige. 

 

Ledelsen vil ikke forpligte sig til nødvendigvis at anvende nogle af de forslag der 

meldes ind i konkurrencen, men forbeholde sig ret til evt. at arbejde videre med et 

eller flere af forslagene, for at finde frem til et endeligt logo. 

Medarbejdere og frivillige vil blive inddraget i udvælgelsesprocessen gennem det 

midlertidige samarbejdsudvalg eller den aftalte MED-organisation. 

 

Der vil blive uddelt en mindre præmie til den eller dem, der står bag det eller de 

forslag der enten vælges direkte som det endelige logo, eller som der arbejdes videre 

med for at finde frem til det endelige logo. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtmæssigt som en del opbygningen af fælles kultur blandt 

medarbejder og frivillige, at der findes frem til et logo, der afspejler noget som 

medarbejdere og frivillge kan relatere sig til og identificere sig med, og at det sker 

gennem en konkurrence. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at der udskrives en konkurrence blandt medarbejdere og frivillige for at finde frem 

til et logo for organisationen 

 at forslaget til logo fremlægges til endelig godkendelse i Beredskabskommis-

sionen/bestyrelsen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 11.05.2015 

John Andersen og Christian Søderquist Hansen var fraværende. 

 

Sagen udsat med henvisning til sag nr. 8 
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10. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Relationer til Hjemmeværnet blev drøftet, og der tages kontakt. 


