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X. november 2015 

 

Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab 
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

 

Med baggrund i strukturreformen for det samlede redningsberedskab i Danmark indgik det i 

økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL, at de 86 kommunale beredskabsenheder 

pr. 1. januar 2016 skal reduceres til maksimalt 20 nye beredskabsenheder. Enheder skal 

organiseres som fælleskommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov. 

Målet med reformen er at optimere redningsberedskabets opgaveløsning og skabe mere et 

mere robust redningsberedskab i Danmark. 

På baggrund af en aftale i KKR Sjælland om fire beredskabsenheder i Region Sjælland, og en 

analyse- og afdækningsproces af muligheder og vilkår for et samarbejde på 

beredskabsområdet traf byrådene i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner i 

marts 2015 beslutning om at etablere et fælles redningsberedskab omfattende de fire 

kommuner med virkning fra den 1. april 2015. 

Det fælles redningsberedskab er navngivet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (herefter 

kaldet selskabet) og servicerer i alt 195.642 indbyggere (opgjort 4. kvartal 2014) og et samlet 

areal på 1.996 km2. 

Formålet for selskabet er at varetage de deltagende kommuners beredskabsopgaver med at 

forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og 

katastrofer. Selskabet skal levere en beredskabsindsats på et højt niveau over for 

kommunernes borgere og virksomheder og samtidig, ved at udnytte en række 

synergimuligheder, sikre lave omkostninger for kommunerne på området. 

Synergieffekterne opnås bl.a. ved, at såvel administrative som driftsmæssige opgaver, der 

tidligere blev udført i de enkelte kommuner, samles og udføres i selskabet, og ved at 

samtænke kapaciteterne i form af brandstationer, vagtcentraler og køretøjer/materiel i de 

tidligere enkelte redningsberedskaber. Et større fælles redningsberedskab vil give muligheder 

for styrket rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale samt sikre en systematisk 

kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af arbejdet. 

Denne ejerstrategi er udarbejdet i fællesskab mellem de fire kommuner for at sikre en fælles 

strategisk ramme for § 60 selskabets drift og udvikling. 

Ejerstrategien indeholder følgende hovedelementer: 

1. Selskabets opgaver 

2. Det frivillige beredskab 

3. Tværgående samarbejde med ejerkommunernes myndighedsområder 
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4. Tværgående samarbejde med naboberedskaberne 

5. Håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi 

6. Opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel 

7. Effektivisering af driften jf. økonomiaftale 2015 mellem Regeringen og KL 

8. Udarbejdelse af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet for den 

enkelte kommune 

9. Udbudsstrategi 

10. Revision af ejerstrategien 
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