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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Godkendt  
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2. Endeligt budget 2016 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til det endelig budget 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. 

 

På baggrund af de vedtagne budgetter i ejerkommunerne, er der fremkommet 

følgende ændringer til kommunernes driftsbudget på beredskabsområdet 

 

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 alene 

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

vedkommende primært tager udgangspunkt i en budgetreduktion på baggrund af 

Økonomiaftale 2015 mellem KL og Regeringen. Pris- og lønfremskrivningsprocentens 

andel af Næstved Kommunes budgetreduktion udgør 39.000 kr. 

 

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 blev vedtaget i de enkelte Byråd. 

 

Konsekvensen af de reviderede driftsbidrag fra ejerkommunerne i forhold til det 

fremsendte budgetforslag, er at udgifterne til løn er nedjusteret og et beløb på 

500.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningen er fjernet. 

På baggrund af Næstved Kommunes reduktion i driftsbidraget på 461.000 kr. udover 

KL’s pris- og lønfremskrivning, og inden der er vedtaget en ændret plan for 

dimensionering og organisering af redningsberedskabet, anbefales det, at 

beredskabsdirektøren går i dialog med Næstved Kommune om, hvordan denne 

budgetreduktion skal udmøntes i den service og de ydelser, som Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning leverer til Næstved Kommune. 

 

Det endelig driftsbudget indeholder en opjustering af udgifterne til 

administrationsbidrag, der er fremkommet efter indgåelse af administrationsaftaler 

med Næstved Kommune om IT og økonomi. 
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Der er ikke ændringer til forslaget om takster for selskabets ydelser. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at vedlagte budget 2016 med overslagsårene 2017 – 2019 afspejler 

forventningerne til den økonomiske udvikling i selskabet, inden der er vedtaget en ny 

plan for dimensionering af redningsberedskabet i de enkelte kommuner herunder 

serviceniveauet. 

 

 

ØKONOMI 

Budgetår 2016 2017 2018 2019 

     Total drift         

Netto 44.215.346 44.215.346 44.215.346 44.215.346 

  
    Driftsbidrag fra kommunerne         

Faxe 8.322.160 8.322.160 8.322.160 8.322.160 

Næstved 18.798.000 18.798.000 18.798.000 18.798.000 

Ringsted 6.070.000 6.070.000 6.070.000 6.070.000 

Vordingborg 11.025.186 11.025.186 11.025.186 11.025.186 

I alt 44.215.346 44.215.346 44.215.346 44.215.346 

 

 

BILAG 

Budget 2016 med overslagsårene 2017 – 2019 

Budgetbemærkninger – Budget 2016 

Takster MSBR 2016 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at budget 2016 med overslagsårene 2017 – 2019, budgetbemærkninger og 

takster 2016 for MSBR godkendes. 

 at beredskabsdirektøren indgår en aftale med Næstved Kommune om hvordan 

kommunens budgetreduktion udover KL’s løn- og prisfremskrivning skal 

udmøntes i forhold til den service og de ydelser, som Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning leverer til Næstved Kommune. Aftalen skal godkendes af 

formanden og fremlægges for Beredskabskommissionen på førstkommende 

ordinære møde. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Godkendt 
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3. Økonomisk status pr. 31. oktober 2015 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om det forventede økonomiske resultat for 2015. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Vedlagt er en meget grov statusoversigt over forbruget opgjort pr. 31. oktober 2015, 

hvor der også er angivet et skønnet forventet forbrug for hele 2015. 

 

En kombination af at økonomien i de første 3-4 måneder af 2015 blev afviklet i 

ejerkommunernes egne økonomisystemer for senere at blive overført til vores eget 

økonomisystem, og der har været forskellige reguleringer af bl.a. overført 

mindreforbrug fra sidste år, forventede udgifter til husleje og forventede udgifter til 

forsikringer, samt at opstart af nyt økonomisystem og overflytning af data til dette 

system gav en del udfordringer og forsinkelser i forhold til bogføring af såvel udgifter 

som indtægter, har gjort umuligt at udarbejde en detaljeret status over forbruget. 

 

Oversigten viser et forventet mindreforbrug ved årets udgang på 1.131.000 kr. Dette 

er dog forbundet med meget stor usikkerhed, og skal derfor tages med stort 

forbehold, da der udstår en del både indtægter og udgifter, som det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt at skabe et komplet overblik over. 

Det er dog forventningen, at der ikke bliver et merforbrug i 2015. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den vedlagte oversigt, på baggrund af de tilgængelige oplysninger og 

den dermed forbundne usikkerhed, giver en indikation af, at der ikke bliver et 

merforbrug i 2015. 

 

 

BILAG 

Økonomisk status MSBR pr. 31. oktober 2015 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Til efterretning 
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4. Ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til processen for udarbejdelse af en ejerstrategi. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 18 i Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning skal 

Beredskabskommissionen i 2016 tage initiativ til udarbejdelsen af en ejerstrategi for 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

Ejerstrategien skal forelægges ejerkommunerne og godkendes i de enkelte 

kommunalbestyrelser/byråd. 

 

Ejerstrategien skal jf. interessentskabskontrakten som minimum indeholde følgende 

punkter 

 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 risikobaseret dimensionering for den enkelte 

kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af 2016. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, hensigtsmæssigt at Beredskabskommissionen med udgangspunkt i 

vedlagte udkast til en ejerstrategi drøfter og tager stilling til den videre proces for 

udarbejdelse af en ejerstrategi. 

 

 

BILAG 

Udkast til ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at, Beredskabskommissionen drøfter og beslutter, hvordan den videre 

proces for udarbejdelse af en ejerstrategi skal forløbe. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Arbejdsgruppe nedsat til udarbejdelse af forslag til Ejerstrategi. Forslag fremlægges i 

Beredskabskommissionen til godkendelse. 

Arbejdsgruppe: 

Henrik Hvidesten, Tommy Mortensen, Henrik Aakast, Bent Maigaard, Carsten 

Rasmussen, Bo Engeset. 
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5. Levering og afregning af serviceopgaver til 

ejerkommuner 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til afregningsform for serviceopgaver, som Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning udfører for ejerkommunerne, og som de enkelte 

selvstændige redningsberedskaber udførte i og for deres respektive kommuner inden 

sammenlægning 1. april 2015. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Inden dannelsen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) udførte de enkelte 

redningsberedskaber forskellige ikke-beredskabsmæssige opgaver for deres respektive 

kommuner eksempelvis i form af telefonvagtordninger. Løsningen af disse opgaver har 

været en del af det enkelte redningsberedskabs opgavesæt i kommunen, og dermed 

finansieret gennem det årlige budget. 

 

Jf. § 3, stk. 2 i Interessentskabskontrakten defineres ikke-beredskabsmæssige 

opgaver som serviceopgaver, og MSBR kan udføre sådanne opgaver for 

ejerkommunerne i det omfang lovgivningen tillader det. Levering af serviceopgaver 

skal jf. kommunalfuldmagten ske på markedsvilkår. 

Ud fra denne betragtning kan de serviceopgaver, der er fulgt med over i MSBR fra de 

enkelte kommuner ikke længere være en skjult del af driftsbidraget. Det skal 

synliggøres. 

 

Der har været en forhåndsdialog med Næstved Kommune om en model for at 

synliggøre Næstved Kommunes udgifter til diverse serviceopgaver primært på 

vagtcentralen, som MSBR løser og fortsat skal løse for kommunen. Dialogen er 

mundet ud i en model, hvor MSBR prissætter opgaverne ud fra en beregning baseret 

på omkostninger og tidsforbrug for den enkelte opgave, dog med et minimumsbeløb 

på 20.000 kr. i 2015 niveau. Minimumsbeløbet dækker over, at der uanset en opgaves 

størrelse altid vil være det samme arbejde med at vedligeholde forholdsordre, 

instrukser, kontaktoplysninger mv. 

Næstved Kommunes driftsbidrag reguleres ned med den sum, som den samlede 

opgaveportefølje for serviceopgaverne udgør, og MSBR indgår selvstændige aftaler 

med de enkelte modtagere/brugere i kommunen af serviceopgaverne og fakturerer 

dem direkte. Dermed er det et nulsums regnestykke for både kommunen og MSBR. 

 

Næstved Kommune forpligter sig til ikke, at opsige aftalerne indenfor en treårig 

periode. 

 

 

VURDERING 

Den aftalte model med Næstved Kommune vurderes til at være et godt grundlag for 

lignende aftaler med de øvrige ejerkommuner, og at leve op til intentionerne omkring 

dannelsen af MSBR. 
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ØKONOMI 

Udgiftsneutralt for såvel MSBR og ejerkommunerne. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at den aftalte model med Næstved Kommune for synliggørelse og 

afregning af ikke-beredskabsmæssige opgaver godkendes, og anvendes på tilsvarende 

måde i Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Godkendt 
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6. Huslejekontrakter vedr. brandstationerne i 

Faxe og Næstved kommuner 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om manglende huslejekontrakter med Faxe og Næstved 

Kommuner. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med sammenlægningsprocessen tidligere på året, blev det besluttet at 

brandstationerne i ejerkommunerne forblev som kommunernes ejendom og Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning skal bo til leje. 

 

I processen blev der aftalt en lejepris og udkast til en standardlejekontrakt blev 

udarbejdet og sendt til ejerkommunerne. Der er efterfølgende indgået lejeaftaler med 

Ringsted og Vordingborg kommuner, men trods flere henvendelser såvel på mail som 

telefonisk til Faxe og Næstved kommuner er der endnu ikke modtaget endelige 

lejekontrakter fra disse to kommuner. 

 

Jf. § 9 i interessentskabskontrakten skal kontrakter, der i aftalens løbetid overstiger 

1.000.000 kr. forelægges Beredskabskommissionen, inden der indgås bindende aftale. 

 

Fra Faxe kommune er der den 22. oktober 2015 modtaget udkast til lejekontrakter på 

de to brandstationer i Faxe Kommune. Den 28. oktober 2015 blev udkastet til 

lejekontrakterne sendt tilbage til Faxe Kommune med forslag til ændringer. Den 6. 

november 2015 blev Faxe Kommune med mail rykket for en tilbagemelding på de 

foreslåede ændringer, men der har ikke været noget svar på henvendelsen. 

 

Fra Næstved Kommune er der ikke modtaget noget udkast til lejekontrakter på de to 

brandstationer i Næstved Kommune. Der har været flere telefoniske henvendelser til 

Næstved Kommune, senest den 6. november 2015, for at få tilsendt udkast til 

lejekontrakter. 

 

Da der ikke er fremkommet lejekontrakter fra de to kommuner, som der er enighed 

om, inden dette møde i Beredskabskommissionen, der er sidste møde i 2015, vil det 

ikke være muligt, at efterleve § 9 i interessentskabskontrakten. 

 

 

VURDERING 

På baggrund af at vilkår og pris for leje af brandstationerne er aftalt i forbindelse med 

dannelsen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, vurderes hensigtsmæssigt at 

Beredskabskommissionen dispenserer fra § 9 i interessentskabskontrakten, og 

bemyndiger formanden og beredskabsdirektøren til at indgå aftaler om leje af 

brandstationerne i Faxe og Næstved kommuner. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at Beredskabskommissionen dispenserer fra § 9 i 

interessentskabskontrakten, og bemyndiger formanden og beredskabsdirektøren til at 

indgå aftaler om leje af brandstationerne i Faxe og Næstved kommuner, når disse er 

klar. 

Lejekontrakterne fremlægges til orientering på førstkommende møde i 

Beredskabskommissionen efter, at de er indgået. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Godkendt 
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7. Afholdelse af Nytårsparoler 2016 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om afholdelse af Nytårsparoler i 2016. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Der er en gammel tradition indenfor redningsberedskabet, at man mødes i forbindelse 

med nytåret for at sige tak for samarbejdet i året der er gået, og ønske hinanden et 

godt nyt år – de såkaldte Nytårsparoler. 

 

For at bevare den lokale tilknytning til de enkelte brandstationer lægges der op til at 

videreføre de tidligere traditioner omkring afholdelse af Nytårsparolerne, derfor 

forankres opgaven ved stationslederne og chefen for operativ afdeling. 

 

Nytårsparolerne planlægges afholdt på følgende tidspunkter 

 

 St. Faxe og St. Haslev den 2. januar 2016 kl. 10.00 i Byrådssalen i Rønnede, 

Industrivej 2, 4683 Rønnede 

 St. Fuglebjerg, St. Herlufmagle og St. Næstved den 9. januar 2016 kl. 10.00 på 

brandstationen i Næstved, Manøvej 25, 4700 Næstved 

 St. Ringsted den 16. januar 2016 kl. 10.00 på brandstationen i Ringsted, 

Rønnedevej 11, 4100 Ringsted 

 St. Vordingborg den 9. januar 2016 kl. 10.00 på brandstationen i Vordingborg, 

Haminavej 4, 4760 Vordingborg 

 

Der vil blive udsendt indbydelse senere på året. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til bevarelse og styrkelse af de lokale 

tilknytningsforhold, at nytårsparolerne planlægges og afholdes lokalt ud fra de lokale 

traditioner, der gennem tiden er opstået på de enkelte brandstationer. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at sagen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Til efterretning 
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8. Statsforvaltningens betingede godkendelse af 

Interessentskabskontrakt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til ændringer i interessentskabskontrakten. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På det konstituerende møde i Beredskabskommissionen den 30. marts 2015 blev det 

besluttet at Ringsted Kommune stod for anmeldelse af § 60-fællesskabet Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning til Statsforvaltningen ved at indsende 

interessentskabskontrakten, som Statsforvaltningen skal godkende. 

 

Statsforvaltningen har med brev af 27. oktober 2015 meddelt Ringsted Kommune, at 

man godkender interessentskabskontrakten på betingelse af, at visse bestemmelser 

ændres, og at der indsættes yderligere bestemmelser. 

 

Ringsted Kommunes jurist har ud fra Statsforvaltningens tilbagemelding udarbejdet en 

tilrettet version af interessentskabskontrakten. Udover juristens ændringer er der i 

den vedlagt endelige version også foretaget en redaktionelle ændringer 

 I flere paragraffer er ”beredskabskommission/bestyrelse” ændret til 

”beredskabskommission” 

 I flere paragraffer er ”beredskabschef” ændret til ”beredskabsdirektør” 

 

Efter Beredskabskommissionens godkendelse af ændringerne, skal 

interessentskabskontrakten godkendes i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd inden den påny sendes til Statsforvaltningen. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssigt og nødvendigt, at indarbejde Statsforvaltningens 

betingelser i forhold til ændringer og tilføjelser i interessentskabskontrakten, således 

at den endeligt kan godkendes. 

Det vurderes, at ændringerne og tilføjelserne er af juridisk og formel karakter, og vil 

ikke have nogen indflydelse på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings daglige virke 

og drift. 

 

 

BILAG 

Statsforvaltningens betingede godkendelse af interessentskabskontrakten 

Interessentskabskontrakt MSBR 2015.11 (tilrettet) 

Interessentskabskontrakt med juristens bemærkninger og ændringer fremhævet 

 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at ændringerne i interessentskabskontrakten godkendes 

 at beredskabsdirektøren beder ejerkommunerne om at behandle den tilrettede 

interessentskabskontrakt på et møde i deres kommunalbestyrelser/byråd med 

henblik på godkendelse 
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 at beredskabsdirektøren, efter godkendelse i de fire 

kommunalbestyrelser/byråd, sender den tilrettede interessentskabskontrakt til 

Statsforvaltningen med henblik på endelig godkendelse 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Godkendt 
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9. Ordinære møde i 2016 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens ordinære møder i 

første halvår 2016. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

De foreslåede mødedatoer er fastlagt ud fra et nødvendigt tidsperspektiv i forhold til 

aflæggelse af årsrapport for 2015, behandling af forslag til planer for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet i ejerkommunerne samt behandling af forslag 

til budget 2017. 

 

 Onsdag den 9. marts 2016 kl. 07.30 – 09.30 

 Onsdag den 4. maj 2016 kl. 07.30 – 09.30 

 Onsdag den 29. juni 2016 kl. 07.30 – 09.30 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at de foreslåede datoer for Beredskabskommissionens møder i første 

halvår 2016 er hensigtsmæssige i forhold processerne omkring aflæggelse af 

årsrapport/regnskab, næste års budget og planer for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet i kommunerne. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at de foreslåede tidspunkter for Beredskabskommissionens møder i 

første halvår 2016 godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 23.11.2015 

Fraværende Knud Larsen, Eli Jacobi Nielsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen 

Nørskov 

 

Godkendt med ændringer. 

Mødet onsdag den 4. maj 2016 kl. 07.30 – 09.30 ændres til tirsdag den 3. maj 2016 

kl. 07.30 – 09.30 

Mødet onsdag den 29. juni 2016 kl. 07.30 – 09.30 ændres til fredag den 24. juni 2016 

kl. 07.30 – 09.30 
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10. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Beredskabsdirektøren gav en orientering om etableringen af et 

flygtningemodtagecenter på Vordingborg Kaserne, og de beredskabsmæssige 

udfordringer der er forbundet hermed. 

 

 

 


