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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen. 

 

Godkendt  
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2. Vagtcentralsamarbejde 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

Denne sag skal ses i forlængelse af sag nr. 4 på mødet den 29. juni 2015, og der skal 

tages stilling til om, hvorvidt det stadig er aktuelt at søge samarbejde med Region 

Sjælland om en fælles regional vagtcenttral for de kommunale beredskabsenheder og 

det regionale præhospitale beredskab. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På baggrund af beslutningen i sag. nr. 4 på sidste møde i Beredskabskommission-

en/bestyrelsen vedr. vagtcentralsamarbejde, har der været kontakt til de tre øvrige 

beredskabsenheder i Region Sjælland – Lolland-Falster Brandvæsen (LFBV), Brand & 

Redning Vestsjælland (BRVS) og Østsjællands Beredskab (ØSBR) – med henblik på i 

fællesskab at arbejde videre med et samarbejde omkring vagtcentral sammen med 

Region Sjælland. 

 

Tilbagemeldingerne fra de øvrige beredskabsenheder er, at ØSBR har valgt at indgå 

samarbejde med Københavns Brandvæsen omkring samdrift af vagtcentral foreløbigt 

for en tre-årig periode. 

LFBV og BRVS er på forskellige stadier i sammenlægnings-processen og dermed på 

forskellige niveauer i forhold til et samarbejde på vagtcentralområdet. De har hver i 

sær forskellige udfordringer de skal have afklaret. De er ikke uden interesse for at 

indgå i et samarbejde, men hovedkonklusionen er, at de ikke på nuværende tidspunkt 

er klar til et samarbejde med regionen, men at de som minimum skal ind i første 

halvdel af 2016, inden de hver for sig er klar til at se nærmere på 

samarbejdsmulighederne omkring vagtcentral. De to beredskabsenehder har givet 

udtryk for, at de vil sætte stor pris på, at vi venter på, at de får afklaret deres 

udfordringer inden vi indgår i en samarbejdsmodel med regionen, således at alle tre 

beredskabsenheder i samlet flok etablerer et samarbejde. 

 

LFBV har givet udtryk for, at de kan være interesseret i at indlede samarbejdet i 

forskellige trin, hvor trin 1 kunne være et samarbejde med vores  vagtcentral. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssiget, at vi sætter processen omkring vagtcentral-

samarbejdet med Region Sjælland i bero, indtil der foreligger mere klare 

tilkendegivelser fra BRVS og LFBV om hvad de har af ønsker til et evt. samarbejde på 

området. 

 

Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at vi bruger tiden til dels at fastholde vores 

egen vagtcentral i form af fortsat opdateret software og teknik, samt evt. begyndende 

samarbejde med LFBV, og dels undersøge hvilke andre samarbejdsmuligheder på 

området, der kan være interessante. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at processen omkring vagtcentralsamarbejdet med Region Sjælland sættes i bero, 

indtil der foreligger mere klare tilkendegivelser fra BRVS og LFBV om, hvad de har 

af ønsker til et evt. samarbejde på området, og at beredskabsdirektøren meddeler 

dette til Region Sjælland. 

 at vores egen vagtcentral fastholdes i form af fortsat opdateret software og 

teknik, samt evt. begyndende samarbejde med LFBV. 

 at undersøge hvilke andre samarbejdsmuligheder på området, der kan være 

interessante. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen. 

 

Godkendt 
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3. Foreløbige tilbagemeldinger på forslag til 

driftsbudget 2016 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om de foreløbige tilbagemeldinger på det fremsendte forslag til 

driftsbudget 2016. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På møde den 29, juni 2015 blev der godkendt et foreløbigt driftsbudget for 2016, som 

blev fremsendt til ejerkommunerne den 30. juni 2015. Det foreløbige driftsbudget var 

udarbejdet på baggrund af de enkelte kommuners indmeldte budgettal vedr. 

beredskabsområdet, samt ud fra den forudsætning at der endnu ikke er udarbejdet en 

ny ændret plan for serviceniveau og dimensionering af det fælles redningsberedskab, 

men at der i 2016 arbejdes indenfor rammerne af de eksisterende serviceniveauer og 

dimensioneringsplaner i de enkelte kommuner. 

 

Det var forventet, at der på dette møde kunne have været fremlagt et endeligt 

driftsbudget for 2016 med en beskrivelse af konsekvenserne af de budgetændringer, 

der var opstået undervejs i kommunernes budgetprocesser. 

Der er ikke modtaget nogen tilbagemeldinger fra kommunernes budgetprocesser, der 

har gjort det muligt at udarbejde et endeligt driftsbudget med konsekvensbeskrivelser 

til dette møde. 

 

Efter der i uge 39 er indgået budgetforlig i de fleste kommuner, har Formanden 

indhentet foreløbige tilbagemeldinger fra ejerkommunerne på ændringer til budgettet 

på beredskabsområdet, og der tegner sig følgende billede af ændringer til driftsbidrag 

 

Kommune Oprindeligt forslag Nyt forslag Forskel 

Faxe 8.441.000 kr. 8.322.160  kr. -118.840 kr. 

Næstved 19.298.000 kr. 18.798.000 kr. -500.000 kr. 

Ringsted 6.107.000 kr. 6.070.000 kr. -37.000 kr. 

Vordingborg 11.031.000 kr. 11.025.186 kr. -5.814 kr.  

I alt 44.877.000 kr. 44.215.346 kr. -661.654 kr. 

 

For Faxe, Ringsted og Vordingborgs vedkommende skyldes reguleringen ændringer i 

KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent, hvor reguleringen for Næstveds vedkommende 

tager udgangspunkt i en budgetreduktion. 

Budgetprocessen har ikke været optimal, idet det ikke har været muligt at give 

ejerkommunerne en tilbagemelding på konsekvenserne for serviceniveauet for den 

enkelte kommune ved en ændring i kommunens driftsbidrag inden budgetterne 

endeligt vedtages i de enkelte Byråd. 

 

Til næste møde i Beredskabskommissionen vil der blive fremlagt et endeligt 

driftsbudget 2016 med beskrivelse af mulige konsekvenser for serviceniveauet i de 

kommuner, der reducerer i driftsbidraget. 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at revurdere budgetprocessen, så Beredskabskommis-

sionen/bestyrelsen får mulighed for at give ejerkommunerne en tilbagemelding på 

konsekvenserne af evt. budgetændringer, så det kan indgå i den afsluttende 

behandling af kommunernes budgetter,  inden de vedtages i de enkelte Byråd. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at de foreløbige tilbagemeldinger fra ejerkommunerne til deres driftsbidrag tages 

til efterretning. 

 at budgetprocessen revurderes inden budget 2017, således at Beredskabskom-

missionen/bestyrelsen får mulighed for at give ejerkommunerne en tilbagemelding 

på konsekvenserne af evt. budgetændringer, så det kan indgå i den afsluttende 

behandling af kommunernes budgetter,  inden de vedtages i de enkelte Byråd. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen. 

 

Godkendt 
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4. Kreditkontrakt med Danske Bank 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en kreditkontrakt med Danske Bank. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med indgåelse af aftale med Danske Bank, om at de skal være 

bankforbindelse for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er der udarbejdet 

en likviditetsoversigt, der angiver at der vil være behov for en kredit på den 

tilknyttede bankkonto. 

 

Ud fra den vedlagte likviditetsoversigt anbefales det, at der indgås en kreditkontrakt 

med Danske Bank med et kreditmaksimum på 10.000.000 kr. 

 

Jf. § 8 i interresentskabskontrakten skal kommunalbestyrelserne/byrådende i samtlige 

kommuner godkende optagelse af lån. Låntagning og garantistillelse belaster 

ejerkommunernes låneramme forholdsmæssigt i forhold til ejerandele. 

En kreditkontrakt sidestilles med et lån. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes som en nødvendighed for driften af MSBR, at der indgås en 

kreditkontrakt med MSBR’s bankforbindelse med et kreditmaksimum på 10.000.000 

kr., således at den nødvendige sikkerhed er til stede for at MSBR til enhver tid kan 

afholde de løbende udgifter. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med kreditkontrakten afholdes indenfor MSBR’s driftsbudget. 

 

 

BILAG 

Kreditkontrakt med Danske Bank 

Likviditetsoversigt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at kreditkontrakten godkendes og fremsendes til ejerkommunerne til 

godkendelse. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen. 

 

Godkendt 
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5. Valg af logo og design 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til logo og design for Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Der har henover sommeren 2015 været afholdt en konkurrence blandt alle ansatte og 

frivillige, hvor alle kunne fremsende forslag til hvordan vores logo skal se ud. 

 

Der indkom fire forslag til logo, der blev fremlagt for den midlertidige samarbejds-

udvalg på møde den 20. august 2015. 

Udvalget var enig om at ingen at de indsendte forslag umiddelbart kunne anvendes, 

men et forslag blev udvalgt til at arbejde videre med. 

 

Umiddelbart efter mødet i det midlertidige samarbejdsudvalg fremsendte en person 

uden for redningsberedskabets regi et forslag til logo. Dette forslag indeholdt nogle 

spændende elementer, og efter en drøftelse på mail i det midlertidige 

samarbejdsudvalg, blev det besluttet, at arbejde videre med både det oprindeligt 

valgte forslag og det nye forslag. 

 

Begge forslag blev afleveret til et reklame- og webbureau med en forklaring om 

ledelsens og medarbejdernes forventninger til vores logo. 

 

Reklame- og webbureauets forslag til logo og design har været rundsendt på mail til 

medlemmerne af det midlertidige samarbejdsudvalg. På mødet fremlægges forslaget 

til godkendelse 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at det foreslåede logo og design på god vis repræsenterer Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redninig, samt at det vil få en samlende effekt på 

medarbejdere og frivillige. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifter til nyt logo og design afholdes indenfor driftsbudgettet. 

 

 

BILAG 

Forslag til logo og design. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at det midlertidige samarbejdsudvalgs forslag  til logo og design for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning vælges. 

 at implementeringen af logo og design sker gradvist og omkostningsbevidst, hvor 

der begyndes med brevpapir, mailsignaturer, ID-kort, visitkort, skilte o.lign. 

skriftligt materiale, derefter følger uniformsgenstande og køretøjer. 

 at der på eksisterende køretøjer kun skiftes logo og kun i nogen grad eller slet 

ikke ændres på stafferinger og øvrig design. På nye køretøjer anvendes logo og 

design fuldt ud. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen. 

 

Godkendt 
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6. Beredskabsstævne 2016 i Næstved 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om afholdelse af Beredskabsforbundets Landsstævne 2016 i 

Næstved. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Næstved Brand & Redning gav i 2014 tilsagn til Beredskabsforbundets Landsledelse 

om at man ville være vært ved forbundets landsstævne i 2016. 

Dette tilsagn er fulgt med over i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

Landsstævnet afholdes i dagene 9. – 11. september 2016 i området omkring Næstved 

Gymnasium, Næstved Stadion og Næstved Hallerne. 

 

Ved Beredskabsforbundets Landsstævne mødes redningsberedskabets frivillige fra 

hele landet, for at konkurrere med hinanden indenfor de forskellige tjenestegrene og 

discipliner, der er i redningsberedskabet, samt for at styrke de sociale bånd og 

relationer frivillige og beredskaberbe imellem. 

 

Planlægningen af landsstævnet er i fuld gang i tæt samarbejde mellem vores 

Frivilligenhed og Beredskabsforbundets Landsledelse. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes at et vellykket landsstævne vil give god omtale af Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning samt Næstved by, og det på den baggrund er hensigtsmæssigt at 

investere de nødvendige ressourcer i planlægning og afvikling af landsstævnet. 

 

 

ØKONOMI 

Der vil være brugerbetaling i form af deltagergebyr til en del af udgifterne, de øvrige 

udgifter afholdes indenfor driftsbudgettet. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at sagen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen, Christian Søderquist Hansen. 

 

Til efterretning 
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7. Status på sammenlægning 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om status på sammenlægningen af beredskaberne i de fire 

kommuner. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Alle medarbejdere og frivilliger er blevet virksomhedsoverdraget pr. 1. maj 2015. Der 

har været lidt forskellige fejl i bl.a. ansættelsesbreve og udbetaling af løn, men de er 

blevet rettet efterhånden som de er blevet opdaget. Medarbejderne har håndteret 

overdragelsen og fejlene godt og konstruktivt. 

 

Der er nedsat et forhandlingsorgan med de forhandlingsberettigede faglige 

organisationer til udarbejdelse af MED-aftale. Det forventes at en endelig aftale er på 

plads kort efter den 29. oktober 2015. 

Derefter kan forhandlingerne omkring nye lokalaftaler påbegyndes. 

 

Der er etableret de nødvendige kontor- og mødefaciliteter på brandstationen i 

Næstved, og medarbejdere fra Ringsted og Vordingborg flytter til Næstved i løbet af 

oktober 2015. 

 

Der er udnævnt/ansat brandstationsledere i Fuglebjerg, Herlufmagle, Ringsted og 

Vordingborg, hvor der ikke i forvejen var en sådan. 

 

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om administration af forsikringsforhold. 

 

Der er indgået administrationsaftaler med Næstved Kommune om løn- og 

personaleforhold, om økonomiopgaver herunder levering af økonomisystem og om 

levering af IT-ydelser – vedlægges som bilag. 

Det forventes, at der skiftes til eget IT-system og økonomisystem den 1. oktober 

2015. 

 

Der er indgået aftale med Danske Bank om bankydelser, der træder i kraft samtidig 

med overgangen til eget økonomisystem. 

 

Der er en aftale på vej med BDO om revisionsopgaven. 

 

Statsforvaltningens godkendelse af interessentskabskontrakten er endnu ikke 

modtaget. 

 

Der arbejdes på, at etablere eget telefonsystem, der kan træde i funktion inden 

udgangen af november 2015. 

 

Der udestår en aftale om eget elektronisk sags- og dokumenthåndteringssyetm 

(ESDH), men det forventes af falde på plads inden udgangen af november 2015. 

 

Der udestår indgåelse af lejeaftaler for brandstationerne i Faxe og Næstved. 

 

Tilpasningen af lovgivningen på beredskabsområdet i forhold til den ændrede struktur 

på det kommunale beredskabsområde er endnu ikke påbegyndt, og det formodes at 

man fra Forsvarsministeriets side afventer et kommende politisk forlig eller aftale for 

det statslige redningsberedskab. 
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VURDERING 

Overordnet set vurderes det, at sammenlægningen er forløbet planmæssigt og uden 

store alvorlige fejl. 

 

 

BILAG 

Aftale med Næstved Kommune om levering og varetagelse af økonomiopgaver 

Aftale med Næstved Kommune om levering af IT-ydelser 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at sagen tages til efteretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen, Christian Søderquist Hansen 

 

Til efterretning. 

 

På kommende møder ønskes et fast punkt vedr. aktuel status for de enkelte 

brandstationer i forhold til bemanding herunder fremmøde til udrykninger og 

overholdelse af afgangstider og udrykningstider. 
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8. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 30.09.2015 

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Carsten Hansen, Christian Søderquist Hansen 

 

Til orientering. 

 

 

Der blev udtrykt tilfredshed med orienteringen til Beredskabskommissionens/be-

styrelsens medlemmer i forbindelse med at vandtankvognen fra St. Vordingborg 

væltede under udrykning den 24. september 2015. 

 

I forbindelse med overgangen til egen IT-platform i løbet af oktober 2015, og dermed 

oprettelsen af ny hjemmeside, der bliver åben og tilgængelig for alle, bliver de åbne 

dagsordner og referater fra møderne i Beredskabskommissionen/bestyrelsen 

offentliggjort på hjemmesiden. 

I samme forbindelse undersøges mulighederne for administrativt system til 

dagsordner og referater, hvor medlemmerne har mulighed for elektronisk at gøre 

notater under møderne. 

 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er som offentlig virksomhed forpligtet 

til at sende breve mv. som digital post til borgere og virksomheders eBoks, og til dette 

formål anvendes et system der hedder Doc2Mail. 

Oprettelsen af MSBR i eBoks vil koste mindst 50.000 kr. og alle som vil/skal modtage 

post fra MSBR skal tilkendegive i deres eBoks, at de ønsker post fra MSBR. 

Etableringsomkostningerne og modtagernes procedure med accept af digital post fra 

MSBR kan undværes, hvis MSBR kobles på Næstved Kommuens aftale med eBoks og 

Doc2Mail. Dette betyder at Næstved Kommune vil stå som afsender på den digitale 

post, men med MSBR’s navn og logo. 

Det blev aftalt, at MSBR indtil videre kobles på Næstved Kommunes aftale med eBoks 

og Doc2Mail. 


