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KKR 

S J Æ L L A N D  

NOTAT  

Kommissorium for arbejdsgruppe om under-
søgelse af forskellige modeller for fælles 
vagtcentral  

Baggrund. 

KKR Sjælland besluttede på møde den 12. november 2014, at der i regi af 

K17 i samarbejde med Region Sjælland igangsættes en undersøgelse af for-

skellige modeller for en fælles vagtcentral og at politiet skulle ind i arbejdet.  

 

Baggrunden var bl.a., at følgende forhold (jf. sagsfremstilling til KKR Sjæl-

land november 2015) taler for undersøgelse af en fælles vagtcentralløsning:  

 

• Uanset nuværende status skal de kommende 4 nye beredskabsområder 

tage stilling til betjening fra en vagtcentral herunder om bemanding. De 

nye beredskabsområder skal være klar senest 1. januar 2016. 

 

• For at højne kvaliteten har redningsberedskabets strukturudvalg fore-

slået, at der fremover sker fri disponering (dvs. at nærmeste relevante af 

redningsberedskabet enheder sendes af sted med henblik på så lav re-

sponstid som muligt og dermed større tryghed). Fri disponering skaber 

et større samlet overblik over disponibelt materiel og kræver en fælles 

vagtcentralløsning.  

 

• En bedre kapacitetsudnyttelse af beredskabsressourcerne er en væsentlig 

kilde til økonomisk rationel drift. Her er fri disponering en forudsæt-

ning, fordi der gives mulighed for at danne et overblik. En bedre res-

sourcedisponering vil også være et afsæt for at minimere overkapacitet.  

 

• I aftalen med regeringen er forudsat besparelser på beredskabet. Bespa-

relsen er fordelt på 2 poster, hvor den ene er omfattet af det normale 

DUT princip (50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under 
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eet), den anden post på 100. mio. kr. tilhører moderniseringspuljen. Det 

betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster ge-

vinsten. 

 

• Udover de beredskabsfaglige argumenter er det ligeledes en forudsæt-

ning, at der kan ske en mere effektiv drift af vagtcentralen ved at sam-

menlægge de nuværende bemandede og ubemandede vagtcentraler til en 

enkelt. Det er kommunerne som enten driver vagtcentralerne eller beta-

ler Falck herfor. 

 

• Det indgår i øvrigt som en anbefaling fra redningsberedskabets struk-

turudvalg, at der etableres centrale vagtcentraler, der kan styrke mulig-

hederne for at sikre en fri disponering og samtidig bidrager til en entyd-

lig kommandostruktur. Eventuelle statslige tiltag f.eks. i forbindelse med 

en revision af beredskabsloven kendes endnu ikke.  

 

Afsættet for arbejdet er Region Sjællands tilkendegivelse om, at man gerne 

indgår i et ligeværdigt samarbejde om en fælles lokaliseret vagtcentral med 

afsæt i den eksisterende vagtcentral, hvor betingelserne for et samarbejde 

(teknisk/fysisk) er til stede.  

 

Arbejdsgruppens opgaver: 

• Arbejdsgruppen har fået til opgave at beskrive forskellige organisatori-

ske modeller for et samarbejde om en fælles lokaliseret vagtcentral som 

foreslået af Region Sjælland. 

 

• I den forbindelse beskrives konsekvenser i forhold til betjening, og ud-

gifter/omkostninger (drift/anlæg).  

 

• Endelig beskrives muligheder i forhold til varetagelse af øvrige ikke be-

redskabsmæssige opgaver, som løses i regi af de nuværende kommunale 

vagtcentraler, pt. drejer det sig om f.eks. nødkald, 

ADK(adgangskontrol)/TYV, alarmpatruljer, servicevagter, flådestyring 

af den kommunale bilpark, kørselskontor i forhold til madudbringning, 

sygekørsel m.v.  

 

Tidsperspektivet for løsning af opgaven er første halvdel af 2015. Ar-

bejdsgruppen skal have færdiggjort sit arbejde senest medio maj 2015 (13. 

maj 2015) med henblik på forelæggelse for KKR Sjælland juni 2015. .  

 

Sekretariatsarbejdet varetages af Region Sjælland i samarbejde med kom-

munerne.  

 

Deltagere i arbejdsgruppen:  
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I arbejdsgruppen deltager en faglig repræsentant fra hver af de fire nye be-

redskabsområder:, en repræsentant fra Region Sjælland, de 2 politikredse 

tilbydes plads. Tovholderne fra K17 organiserer arbejdet.  

 

Fra K17:  

• Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen, Solrød 

• Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg  

 

Fra Region Sjælland: 

• Præhospital direktør, Benny Jørgensen 

 

Fra de nye beredskabsområder:  

• Operativ chef Gert Moldt, Roskilde kommunes Beredskabsstation (for 

beredskabsområde øst: Roskilde, Greve, Solrød, Stevns og Køge).  

• Beredskabschef Lasse E. Hansen, Odsherred Brandvæsen (For bered-

skabsområde vest: Odsherred, Holbæk, Lejre, Kalundborg, Sorø og Sla-

gelse)   

• Beredskabschef Peter Søe, Lolland-Falster Brandvæsen (For beredskabs-

område Lolland-Falster).  

• Beredskabschef Flemming Nygaard Jørgensen, Næstved Brand og Red-

ning (For beredskabsområde Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg). 

 

Fra de to politikredse:  

• Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, 

• Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland Falsters politi  

 

 


