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Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

 

Frivillig Christian Søderquist Hansen, medarbejderrepræsentant for frivillige 

Holdleder Bo Engeset, medarbejderrepræsentant for deltidsansatte 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 29.06.2016 

Steen Nørskov suppleret af Kenneth Pedersen, Christian Søderquist Hansen suppleret 

af Hanne Rasmussen, Carsten Hansen suppleret af Knud Erik Døssing 

 

Godkendt  
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2. Udbetaling af diæter mv. 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag stilles der forslag om at medlemmer af Beredskabskommissionen/be-

styrelsen, der ikke samtidig er medlem af en kommunalbestyrelse eller er ansat i Midt- 

og Sydsjællands Brand & Redning, kan modtage diæter i forbindelse med 

mødeaktiviteter. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. § 9, stk. 4 i Beredskabsloven kan en fælles beredskabskommission beslutte, at 

medlemmerne i kommissionen skal have diæter, erstatning for dokumenteret tabt 

arbejdsfortjeneste og øvrig udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om 

kommunernes styrelse. 

Medlemmer af beredskabskommission der samtidig enten er medlem af en af 

ejerkommunernes kommunalbetsyrelser, eller er kommunalt eller statsligt ansat kan 

ikke modtage diæter mv. når medlemsskabet er et led i de pågældendes 

embedsgerning. 

 

Det vil i praksis omhandle medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse 

uden at være medlem af selvsamme kommunalbestyrelse, samt 

medarbejderrepræsentanten for de frivillige. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssigt at der med tilbagevirkende kraft til det konstituerende 

møde i Beredskabskommissionen/bestyrelsen den 30. marts 2015 og fremadrettet, 

udbetales diæter til medlemmer af kommissionen, der opfylder betingelserne i § 9, 

stk. 4 i Beredskabsloven. 

 

 

ØKONOMI 

Udgiften til diæter m.v. afholdes indenfor Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings 

budget. 

 

 

LOVGRUNDLAG 

Beredskabsloven 

Lov om kommunernes styrelse 
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INDSTILLING 

Det indstilles,  

 at der udbetales diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 

øvrig udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse 

til medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse uden at være 

medlem af selvsamme kommunalbestyrelse, samt medarbejderrepræsentanten 

for de frivillige 

 at diæter mv. udbetales med tilbagevirkende kraft til det konstituerende møde 

i Beredskabskommissionen/bestyrelsen den 30. marts 2015  

 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 29.06.2016 

Steen Nørskov suppleret af Kenneth Pedersen, Christian Søderquist Hansen suppleret 

af Hanne Rasmussen, Carsten Hansen suppleret af Knud Erik Døssing 

 

Godkendt 
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3. Foreløbigt budget 2016 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag fremlægges der forslag til budget 2016 for Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På baggrund af indmeldte forventninger til budget 2016 fra de fire ejerkommuner på 

redningsberedskabets politikområde, fremlægges vedlagte forslag til budget 2016 med 

overslagsårene 2017 - 2019 med tilhørende budgetbemærkninger, samt forslag til 

takster. 

 

Det skal bemærkes, at der vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af de 

foreløbige indmeldte budgettal fra de fire ejerkommuner, og at der kan komme 

budgetreguleringer fra kommunerne på baggrund af budgetforhandlingerne i de 

enkelte kommuner. Budget med beskrivelse af konsekvenser af evt. 

budgetreduktioner forventes at kunne fremlægges på næste møde den 15. september 

2015. 

Endeligt budget kendes når kommunerne senest den 15. oktober har vedtaget deres 

budgetter, og kan fremlægges på kommissionens møde den 23. november 2015. 

 

Fordelingen i det vedlagte budgetforslag er foretaget på baggrund af regnskab 2014 

for de fire ejerkommuners redningsberedskaber og det korrigerede budget for det 

fælles beredskab, der indgik i kommunalbestyrelsernes behandling af 

sammenlægningen. 

Da det er første år for budgetlægningen, og der i de fire kommuners 

redningsberedskaber, ikke har været en ensartet kontering af udgifter og indtægter, 

har erfaringsgrundlaget for budgetprocessen været begrænset. Derfor er der foretaget 

en forholdsvis grov fordeling af de enkelte poster i budgetter, og der er anlagt en 

forsigtig og konservativ vurdering af fordelingen. 

 

Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand 

& Rednings opgaveportefølje 

 

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund de takster, der har været gældende i 

de fire ejerkommuners redningsberedskaber. Der er fortaget en gennemsnits-

beregning af de eksisterende takster, der sammen med en markedsmæssig vurdering 

danner baggrund for forslaget til de nye takster. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at forslaget til budget 2016 med overslagsår er realistisk og det bedst 

mulige på baggrund af det tilrådighedværende materiale. 

 

Forslaget til takster vurderes at være rimeligt og konkurrencedygtigt. 
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ØKONOMI 

Budgetår 2016 2017 2018 2019 

     Total drift         

Netto 44.877.000 44.877.000 44.877.000 44.877.000 

  
    Driftsbidrag fra kommunerne         

Faxe 8.441.000 8.441.000 8.441.000 8.441.000 

Næstved 19.298.000 19.298.000 19.298.000 19.298.000 

Ringsted 6.107.000 6.107.000 6.107.000 6.107.000 

Vordingborg 11.031.000 11.031.000 11.031.000 11.031.000 

I alt 44.877.000 44.877.000 44.877.000 44.877.000 

 

Endeligt budget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er afhængig af 

resultaterne i de fire ejerkommuners budgetprocesser. 

 

 

BILAG 

Forslag til budget 2016 med overslagsårene 2017 – 2019 

Forslag til budgetbemærkninger – Budget 2016 

Forslag til takster MSBR 2016 

Sammenligning af takster 2015 

 

 

INDSTILLING 

Det instilles, at forslag til budget 2016 med overslagsårene 2017 – 2019, forslag til 

budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til de fire 

ejerkommuner, så de kan indgå i kommunernes budgetprocesser. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 29.06.2016 

Steen Nørskov suppleret af Kenneth Pedersen, Christian Søderquist Hansen suppleret 

af Hanne Rasmussen, Carsten Hansen suppleret af Knud Erik Døssing 

 

Godkendt 
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4. Vagtcentralsamarbejde 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til KKR’s beslutning om at anbefale et samarbejde 

på vagtcentralområdet mellem de kommunale redningsberedskaber og Region 

Sjælland. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

KKR Sjælland (KommuneKontaktRådet, bestående af politiske repræsentanter fra alle 

17 kommuner i Region Sjælland)har drøftet mulighederne for et samarbejde mellem 

kommunernes redningsberedskaber og Region Sjælland omkring en fælles 

vagtcentral. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at undersøge 

mulighederne for et samarbejde. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte rapport, 

som har dannet baggrund for KKR’s behandling af emnet på møde den 17. juni 2015 – 

vedlægges som bilag. 

 

På mødet den 17. juni 2015 anbefalede KKR kommunerne og de fire beredskabs-

enheder, at der kan etableres en fælles vagtcentral, som kan rumme de fire nye 

beredskaber, og at vagtcentralen samlokaliseres med Region Sjællands AMK 

vagtcentral. Det er således nu de fire beredskabsenheder i Region Sjælland, der skal 

tage endelig stilling til løsningen af vagtcentralopgaven. 

 

 

VURDERING 

På baggrund af KKR Sjællands anbefaling vurderes det hensigtsmæssigt, at 

beredskabsdirektøren sammen med de tre øvrige beredskabsenheder i Region 

Sjælland påbegynder det detaljerede arbejde hen imod etablering af en fælles 

vagtcentral. 

 

Det vurderes, at det bør sikres, at der opnås et ligeværdigt samarbejde mellem de 

forskellige samarbejdspartnere omkring en fælles vagtcentral, og der skal udvises de 

nødvendige hensyn til en ordentlig proces for de nuværende medarbejdere på egen 

vagtcentral bl.a. i forhold til flytning til ny lokalitet og det kommende arbejdsmiljø. 

 

 

BILAG 

Kommissorium for arbejdsgruppe om undersøgelse af forskellige modeller for 

fællesvagtcentral 

Sag nr. 2.2 fra møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015 

Rapport vedr.fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland 

Brev fra KKR Sjælland vedr. undersøgelse af modeller for fælles vagtcentral på 

Sjælland 

Medarbejdernes foreløbige betænkninger til rapporten omkring sammenlægningen af 

regionens og brandvæsnernes vagtcentral 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at beredskabsdirektøren sammen med de tre øvrige beredskabsenheder i 

Region Sjælland påbegynder det detaljerede arbejde hen imod etablering af en 

fælles vagtcentral. 

 at et kommende samarbejde om fælles vagtcentral, skal være et ligeværdigt 

samarbejde mellem de forskellige samarbejdspartnere. 

 at nuværende medarbejdere på vagtcentralen inddrages i arbejdet med henblik 

på at sikre en ordentlig proces omkring flytningen af vagtcentralen, skift af 

arbejdssted, godt arbejdsmiljø på den fremtidige vagtcentral mv. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 29.06.2016 

Steen Nørskov suppleret af Kenneth Pedersen, Christian Søderquist Hansen suppleret 

af Hanne Rasmussen, Carsten Hansen suppleret af Knud Erik Døssing 

Knud Erik Hansen forlod mødet inden punktet var færdigbehandlet. 

 

Godkendt med bemærkning om, at der i det videre arbejde skal være fokus på 

sikkerhed, serviceniveau, økonomi og medarbejdere. 
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5. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen, 29.06.2016 

Steen Nørskov suppleret af Kenneth Pedersen, Christian Søderquist Hansen suppleret 

af Hanne Rasmussen, Carsten Hansen suppleret af Knud Erik Døssing 

Knud Erik Hansen var fraværende. 

 

 

Beredskabsdirektøren gav en mundtlig orientering omkring: 

 Etablering af MED-organisation, hvor der er indledt dialog med de 

forhandlingsberettigede faglige organisationer. Der har været afholdt to møder, 

og udkast til en Hoved MED-aftale er udarbejdet på baggrund af Hoved MED-

aftalerne fra de fire ejerkommuner og gældende regler på området. Ander 

version af udkast til aftale er på vej i høring blandt de faglige organisationer 

 Der lægges op til at der i uge 27 eller 28 afholdes møder med Danske Bank og 

BDO Revision med henblik på indgåelse af aftaler om henholdsvis 

bankforbindelse og om revision af regnskab mv. 

 Der er ansat/udpeget lokale stationsledere på alle relevante brandstationer. 

Stationslederne får til opgave at fungere som daglig leder på den enkelte 

station samt medvirke ved ansættelser og afskedigelser af brandmænd 

 Arbejdet med etablering af nye kontorer på brandstationen i Næstved er 

påbegyndt, så medarbejdere fra Ringsted og Vordingborg kan rykke til 

Næstved 

 På møde i det midlertidge Samarbejdsudvalg den 21. maj 2015, gav 

medarbejdere og frivillige udtryk for et stort ønske om at komme i gang med at 

finde et nyt logo for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Et logo og 

processen omkring tilblivelsen af logoet vurderes at have en samlende effekt 

for alle ansatte og frivillige i det nye fælles beredskab. 

Beredskabskommissionen/bestyrelsen udtrykte enighed om, at man kan gå i 

gang med at finde et nyt logo. Der udskrives en konkurrence blandt 

medarbejdere og frivillige 

 Der er indgået aftale med Vordingborg Køkkenet om leje af lagerplads til 

beredskabsmateriel i Vordingborg, der indtil nu har været placeret i bygninger 

på Panteren, men da Panteren skal anvendes til andet formål, er der ikke 

længere plads til vores materiel. 

 

Cathrine Riegels Gudbergsen orienterede om flytningen af St. Herlufmagle til nyt 

lejemål. Flytningen var nødvendig, da forbrugsudgifterne til specielt varme blev 

væsentligt reguleret op af den nye ejer af ejendommen, som Næstved Kommune har 

solgt ejendommen til. 

 

Knud Larsen spurgte ind til evt. erfaringer i forhold til samarbejder med 

kommunnernes byggemyndigheder i forhold til behandling af byggesager. 

Leder af Myndigheds- og Forebyggende afdeling, Henrik Nilsson, er i dialog med de 

fire kommuners byggemyndigheder, med henblik på at indgå samarbejdsaftaler, hvor 

vi vil forsøge at medvirke til erfaringsudveksling på tværs af kommunerne, så alle kan 

lære af hinanden. 


