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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Godkendt 

  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 9. marts 2016 

 

3 

2. Statsforvaltningens godkendelse af 

Interessentskabskontrakt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en ændring i interessentskabskontrakten. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På Beredskabskommissionens møde den 23. november 2015 blev der vedtaget 

forskellige ændringer i Interessentskabskontrakten, som Statsforvaltningen havde 

anbefalet i sin første betingede godkendelse af kontrakten, der blev meddelt med brev 

af 27. oktober 2015. 

 

Den ændrede Interessentskabskontrakt blev den 24. november 2015 fremsendt til 

ejerkommunerne med anmodning om behandling i kommunalbestyrelserne med 

henblik på en godkendelse. Alle fire kommunalbestyrelser godkendte ændringer i 

Interessentskabskontrakten og den 11. januar 2016 blev den ændrede kontrakt 

fremsendt til Statsforvaltning for endelig godkendelse. 

 

Statsforvaltningen svarer tilbage med brev af 26. januar 2016 med endnu en betinget 

godkendelse af Interessentskabskontrakten. Godkendelsen er betinget af en yderligere 

præcisering af kontraktens § 3, stk. 1 vedr. varetagelse af myndighedsopgaver efter 

fyrværkeriloven og beskyttelsesrumsloven. Statsforvaltningen medsender forslag til 

formulering, som er anvendt og godkendt i en anden lignende sag. 

 

Det er Statsforvaltningens vurdering, at ændringen eller præciseringen af 

Interessentskabskontraktens § 3, stk. 1 ikke skal behandles i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssigt og nødvendigt, at ændre Interessentskabskontraktens 

§ 3, stk. 1 i henhold til Statsforvaltningens anbefaling. 

Det vurderes, at ændringen er af juridisk og formel karakter, og ikke vil have nogen 

direkte indflydelse på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings daglige virke og drift, 

samt at ændringen ikke kræver behandling i ejerkommunernes kommunalbestyrelser 

jf. Statsforvaltningens vurdering. 

 

 

BILAG 

Statsforvaltningens betingede godkendelse af Interessentskabskontrakten af 26. 

januar 2016 

Interessentskabskontrakt MSBR 2016.01 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at ændringen af Interessentskabskontraktens § 3, stk. 1 godkendes, 

samt at den ændrede kontrakt ikke fremsendes til behandling i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser jf. Statsforvaltningens vurdering 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Godkendt 
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3. Årsrapport 2015 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til årsrapporten for 2015 vedr. aktiviteter og 

økonomi i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

SAGSFREMSTILLING 

Hermed fremlægges til godkendelse MSBR’s årsrapport 2015, der samtidig er den 

første årsrapport, der er udarbejdet efter dannelsen af MSBR. 

Årsrapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Næstved Kommunes Center for 

Økonomi og Analyse. 

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2015. 

 

Forudsætningerne for budgetstyring og kontrol i 2015 har været udfordret og præget 

af de problemstillinger, der har ligget i, at det i sammenlægningsprocessen blev 

besluttet, at regnskabsåret skal følge kalenderåret selvom MSBR først blev dannet pr. 

1. april og medarbejderne først blev virksomhedsoverdraget pr. 1. maj. 

Det resulterede bl.a. i at ca. en fjerdedel af årets posteringer udover løn, er blevet 

bogført i de fire ejerkommuners respektive regnskabssystemer, og at en tredjedel af 

årets udgifter til løn er bogført i de fire ejerkommuners lønsystemer. 

Det har undervejs givet en del udfordringer eksempelvis i forhold til at skaffe sig et 

overblik over faktuelt forbrug på et givent tidspunkt. 

 

Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de 

retningslinjer, der er fastlagt af Social og Indenrigsministeriet i Budget- og 

Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der 

omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. MSBR aflægger regnskab som et § 60 

selskab 

 

MSBR har i 2015 administreret regnskabspraksis ud fra Næstved kommunes Kasse- og 

regnskabsregulativ, idet der endnu ikke har fastlagt egen regnskabsinstruks. 

 

2015 har været et specielt år rent bogføringsmæssigt, da MSBR rent juridisk er dannet 

pr. 1. april 2015, men både budget og regnskabsmæssigt har været gældende fra 1. 

januar 2015, og derfor har MSBR fået driftstilskud for hele regnskabsåret 2015, men 

MSBR var dog ikke teknisk klar til at bogføre pr. 1. januar 2015 i eget økonomisystem. 

 

I nedenstående redegøres for bogføringen for 2015.  

Periode 1 MSBR ´s udgifter og indtægter afholdes i de 4 kommuner. 

Periode 2 MSBR`s udgifter og indtægter bogføres i NK`S regnskab på et 

særskilt sted.nr. (095010) oprettet til MSBR. MSBR får nu tilsendt 

eller videresendt alle fakturaer fra kommuner og leverandører. 

Periode 3 MSBR`S bogfører alle udgifter og indtægter i eget økonomisystem 

og med egen bankkonto. 

De udgifter som kommunerne har afholdt i periode 1, modregnes i 

deres driftstilskud til MSBR.  

De udgifter og indtægter som MSBR har afholdt i periode 2 i NK´s 

system, flyttes af Fujitsu over i MSBR´s eget økonomisystem. 
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Ledelsens mål for 2015 har været sikker drift samtidig med sammenlægnings-

processen, hvor borgere og virksomheder ikke skulle opleve svigt eller væsentlige 

serviceforringelser, samtidig med at medarbejderne skulle have oplevelsen af en 

ordentlig proces omkring dannelsen af MSBR og deres virksomhedsoverdragelse. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at årsrapporten giver et retvisende billede af MSBR’s overordnede 

aktiviteter og økonomi for året 2015. 

Det er også vurderingen at målet om sikker drift samtidig med sammenlægnings-

processen er opnået. 

 

 

ØKONOMI 

Årets resultat er et mindreforbrug på 555,772 kr. 

 

Resultatopgørelse 2015 

Noter Resultatopgørelse i t.kr. Total 2015 

  Indtægter   

    Diverse indtægter - 5.153 

1   Betalinger fra kommuner - 25.374 

  

Udgifter afholdt i kommunerne 

periode 1* - 19.409 

 

Indtægter Total -49.936 

  Udgifter   

2   Personaleudgifter  17.443 

3   Aktivitetsudgifter  8.607 

4   IT, inventar og materiel  2.907 

5   Grunde og Bygninger  1.007 

 

Udgifter afholdt i kommunerne 

periode 1*  19.409 

 

Udgifter Total  49.373 

  Finansudgifter   

    Finansudgifter 7 

6 Finansudgifter Total 7 

  Hovedtotal - 556 
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Balance 2015 

Noter Balance t.kr. 
Åbnings-

balance 

31.12.2015 

 
Aktiver 

 
 

 

Materielle anlægsaktiver 
 

 

 

Tekniske anlæg, maskiner, større 

specialudstyr og transportmidler 33.511 29.554 

 

Inventar - herunder computere og andet IT -

udstyr 17.644 8.822 

 

Materielle anlægsaktiver i alt 51.155 38.376 

 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender 
 

 

 

Tilgodehavender i betalingskontrol 0 4.923 

 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i 

alt 0 4.923 

 

Likvide Beholdninger 
 

 

 

Indskud i pengeinstitut 0 2.113 

 

Likvide Beholdninger i alt 0 2.113 

 
Mellemregning mellem årene 0 183 

 
Aktiver i alt 51.155 45.595 

   

 

 
Passiver 

 
 

 

Egenkapital 
 

 

7 Egenkapital -18.849 -13.209 

 

Egenkapital i alt -18.849 -13.209 

 

Hensatte forpligtelser 
 

 

 

Hensatte forpligtelser 0 - 400 

 

Hensatte forpligtelser i alt 0 - 400 

 

Langfristede gældsforpligtelser 
 

 

 

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver - 28.562 - 19.269 

 

Langfristede gældsforpligtelser i alt - 28.562 - 19.269 

 

Kortfristet gæld 
 

 

 

Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 0 - 4.615 

 

Mellemregningskonto med Næstved kommune 0 - 2.048 

 Mellemregningskonto med Ringsted kommune 0 - 6.054 

 Feriepengeforpligtigelse -3.744 0 

 

Kortfristet gæld i alt - 3.744 - 12.717 

 
Passiver i alt - 51.155 - 45.595 

 

 

 

BILAG 

Årsrapport 2015 

BDO Revisionsprotokollat regnskabsår 2015 

Aftale med BDO om revision af årsregnskab 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2015 godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Godkendt 
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4. Årsrapport 2015 om Forsikringer 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om årsrapport om forsikringer for MSBR. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Hermed fremlægges til godkendelse MSBR’s årsrapport 2015 om forsikringer, der 

samtidig er den første årsrapport om forsikringer, der er udarbejdet efter dannelsen af 

MSBR. 

Årsrapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & 

Faxe kommuner. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 

2015. 

 

Skadesbilledet for 2015 

 Arbejdsulykker har der været 5 stk. af, hvor alle har været af et mindre 

omfang, der ikke har krævet behandling og dermed har der ikke været 

grundlag for indberetning til Arbejdsskadestyrelsen. 

Der er ikke udbetalt erstatning i forbindelse med arbejdsulykker. 

 Brilleskader har der været 3 stk. af. Der er udbetalt 21.262 kr. i erstatning. 

 Autoskader har der været 7 stk. af. Der er udbetalt 22.333 kr. i erstatning, 

men det omfatter kun 5 af skaderne. Der var ved årets udgang endnu ikke 

kommet faktura på de 2 sidste skader. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at årsrapporten om forsikringer giver et retvisende billede af MSBR’s 

overordnede forsikringsforhold og skadesbillede for året 2015. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifterne til forsikringer i 2015 er 1.419.744 kr., hvori der indgår 156.000 kr. til 

forsikringsmægler i forbindelse med udbud af forsikringsporteføljen. Denne udgift vil 

ikke fast være der fremover, men kun i de år hvor forsikringsporteføljen sendes i 

udbud. 

 

 

BILAG 

Årsrapport 2015 om Forsikringer 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2015 om Forsikringer tages til efterretning. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Til efterretning 
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5. Orientering om udkast til lovforslag om 

ændring af relevante love 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om lovforslag til ændring af beredskabsloven, lov om 

beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre 

pyrotekniske artikler, der bl.a. dels vil få indflydelse på overdragelsen af myndigheds-

kompetencer fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, og dels 

Politiets rolle i Beredskabskommissionen, samt forskellige andre ændringer, der vil få 

indflydelse på vores plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Fra KL og Danske Beredskaber er der den 1. februar 2016 modtaget orientering om, 

at Forsvarsministeriet har sendt et lovforslag i høring omkring ændring af beredskabs-

loven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri 

og andre pyrotekniske artikler. Høringsfristen var den 17. februar 2016. 

 

Med de foreslåede ændringer vil det bl.a. blive muligt, at ejerkommunerne kan 

overdrage myndighedskompetencen i henhold til lov om beskyttelsesrum, lov om 

beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til Midt- 

og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), som det det er lagt op til i Interessent-

skabskontraktens § 3, stk. 1. 

 

De væsentlige ændringer til Beredskabsloven, som ændringsforslaget lægger op til, og 

som vil berøre MSBR, oplistes herunder 

 

 I Beredskabskommissionen ændres Politiets rolle, så de ikke vil have 

stemmeret i bevillingsspørgsmål 

 Der skabes tydelig lovhjemmel til, at der kan udpeges medarbejder-

repræsentanter som medlemmer af Beredskabskommissionen 

 Der er en præcisering af, at de kommunale beredskaber skal sikre, at det altid 

er nærmeste relevante udrykningsenhed, der indsættes ved en hændelse uden 

hensyntagen til kommunegrænser og dermed også grænser mellem 

beredskabsenhederne 

 Der er en præcisering af proceduren omkring vedtagelsen af planer for den 

risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab, hvor 

planen skal indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen inden 

kommunalbestyrelsens behandling af sagen, samt at Beredskabsstyrelsens 

udtalelse skal forelægges kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandling 

af sagen 

 Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af større ulykker og katastrofer, at 

kunne pålægge kommunalbestyrelserne, at indsætte det kommunale 

redningsberedskab uden for eget udrykningsområde 

 Der skabes lovhjemmel til, at opgaven med at foretage brandsyn af visse typer 

brandsyn kan udliciteres. 

 

Foreningen af Kommunale Brandvæsner også kaldet Danske Beredskaber, der 

repræsenterer de kommunale redningsberedskaber, har afgivet høringssvar sammen 

med KL. 
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VURDERING 

Det vurderes, at størsteparten af de foreslåede lovændringer er relevante og en 

naturlig konsekvens af den ændrede struktur indenfor det kommunale 

redningsberedskabs område, hvor størsteparten nu er organiseret i fælles kommunale 

selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov. 

Om muligheden for udlicitering af visse dele af brandsynsopgaven er hensigtsmæssig 

for MSBR, må nærmere vurderes når de nærmere vilkår og rammer for udliciteringen 

kendes. 

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forhold til de foreslåede ændringer 

omkring, at det skal være nærmeste relevante udrykningsenhed uafhængig af 

kommunegrænser, der skal indsættes, samt at Staten i særlige tilfælde kan disponere 

over det kommunale redningsberedskab udenfor eget udrykningsområde, er ikke 

behandlet i lovforslaget. 

 

I forhold til MSBR’s geografi vil der, i forbindelse med udarbejdelsen af plan for 

risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, blive taget kontakt til 

naboberedskaberne for at indgå aftale om at udnytte nærmeste relevante 

udrykningsenhed, bl.a. til Bisserup og Dalmose/Gimlinge området i Slagelse 

Kommune, hvor vores brandstation i Fuglebjerg sandsynligvis vil være nærmest og 

hurtigst, samt et område omkring Karise i den østlige del af Faxe Kommune, der 

sandsynligvis vil kunne betjenes hurtigere fra en brandstation i Hårlev, der drives af 

Østsjællands Beredskab. 

 

 

BILAG 

Forsvarsministeriets høringsbrev af 28. januar 2016 

Bilag til høringsbrev – ministerielle høringsparter 

Bilag til høringsbrev – liste over organisationer mv. 

Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven m.fl. 

KL svar på Forsvarsministeriets høring over udkast til forslag til lov om ændring af 

beredskabsloven m.fl. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at sagen tages til orientering. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Til efterretning 
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6. Orientering om leasingaftaler 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om leasingaftaler i forbindelse med overdragelse af tre 

køretøjer fra Ringsted Kommune, samt en generel overdragelse af eksisterende 

leasingaftaler fra Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner til Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Som et element i åbningsbalancen i forbindelse med etableringen af MSBR, blev det 

aftalt at Ringsted Kommune skulle sælge tre relativt nye brandkøretøjer, som MSBR 

efterfølgende køber via leasingfinansiering. 

 

De tre brandkøretøjer er en 30 m automobildrejestige på et Scania PGR chassis 

årgang 2014, en vandtankvogn på et Merceds Benz Actros 1836 chassis årgang 2013 

og en indsatslederbil opbygget i en VW Tiguan 2.0 årgang 2014. 

 

Til finansieringen af de tre køretøjer er der indgået en ny rammeaftale med 

KommuneLeasing, leasingaftale I-4882 R00936. 

 

Leasingaftaler skal i henhold til § 8, stk. 1 i Interessentskabskontrakten normalt 

godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, men da leasingen af disse tre 

køretøjer var en af forudsætningerne i åbningsbalancen og dermed 

beslutningsgrundlaget for etableringen af MSBR anses leasingaftalerne for godkendte i 

de fire kommunalbestyrelser, og dermed fremlægges de udelukkende til orientering 

for Beredskabskommissionen. 

 

Til orientering fremlægges også leasingaftale I-4882 R00883 med tilhørende tillæg 

mellem KommuneLeasing og MSBR, der omfatter de leasingaftaler, der var i Faxe, 

Næstved og Vordingborg kommuner inden etableringen af MSBR, og som er 

overdraget til MSBR. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at leasingaftalerne er indgået med udgangspunkt i godkendt 

åbningsbalance i forbindelse med etableringen af MSBR. 

Den samlede leasingudgift er indenfor den budgetsatte ramme. 

 

 

ØKONOMI 

Leasingoversigt MSBR 

  Leasingsum kr. Årlig ydelse kr. 

Aftaler fra Faxe, Næstved og Vordingborg 

kommuner – rammeaftale I-4882 R00883 20.788.851,10 2.126.865,59 

Nye aftaler vedr. tre køretøjer fra Ringsted 

Kommune – rammeaftale I-4882 R00936 6.054.117,01 414.328,88 

Total 26.842.968,11 2.541.194,47 

   Budgetsat leasingramme   3.000.000,00 

Budgetmæssig råderum   458.805,53 



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 9. marts 2016 

 

14 

BILAG 

Åbningsbalance for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

KommuneLeasing Leasingaftale ramme I-4882 R00883 

Tillæg til rammeaftale I-4882 R00883 

KommuneLeasing Leasingaftale ramme I-4882 R00936 

Tillæg til rammeaftale I-4882 R00936 

Tillæg til leasingaftale I-4882 A29360 til leasingaftale I-4882 R00936 

Tillæg til leasingaftale I-4882 A29539 til leasingaftale I-4882 R00936 

Tillæg til leasingaftale I-4882 A29540 til leasingaftale I-4882 R00936 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at, sagen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Til efterretning 
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7. Indkøb af nyt multikøretøj 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til indkøb af et nyt multikøretøj til Station Faxe - 

Frivilligenheden. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På St. Faxe er der et multikøretøj (kassevogn med dobbeltkabine), som primært 

anvendes af Frivilligenheden til mandskabs- og materieltransport ved indsatser, 

arrangementer og serviceopgaver. 

 

I forbindelse med at køretøjet skulle klargøres til syn, blev det konstateret at køretøjet 

var gennemtæret af rust i alle bærende dele, samt øvrige dele af karrosseriet. En 

nærmere vurdering resulterede i, at en reparation/renovering af køretøjet ville koste 

mere end køretøjet er værd, og de nødvendige reparationer ville kun være en 

midlertidig løsning. 

 

På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af leder af  Frivillig-

enheden, arbejdsmiljørepræsentanten for Frivilligenheden St. Faxe, en holdleder, samt 

et medlem fra indsatslinjen og en fra støttelinjen, til at vurdere behovet for og evt.  se 

på et nyt tilsvarende multikøretøj. 

 

For at et nyt multikøretøj opfylder betingelserne til de opgaver, som Frivilligenheden 

løser jf. Faxe Kommunes plan for risikobaseret dimensionering af rednings-

beredskabet, er det en kassevogn med dobbelt mandskabskabine, der er brug for. Ud 

af de forskellige køretøjer af denne type, der har været undersøgt, er det en Mercedes 

Sprinter høj/lang model, der er valgt. 

 

En Mercedes da vores erfaring fortæller os, at det er et driftssikkert køretøj, som vil 

holde i mange år. Mercedes har en robusthed, der let kan tåle, at blive udsat for 

forskellige chauffører under alle forhold. Der er en høj sikkerhed. Da en stor del af 

Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings øvrige køretøjer er Mercedes, vurderes det 

som en fordel at betjeningen er så ensartet som muligt. 

 

Et køretøj monteret med det nødvendige udryknings- og kommunikationsudstyr, vil 

beløbe sig til ca. kr. 400.000,- hvor der er taget højde for et mindre beløb til 

uforudsete udgifter. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes nødvendigt i forhold til opgaveløsningen for Frivilligenheden på St. Faxe, 

at der indkøbes et erstatningskøretøj for det kasserede køretøj. 

Det vurderes hensigtsmæssigt at købe et fabriksnyt køretøj, da der på et nyt køretøj 

vil være færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter i de første år, end der kan forventes 

ved et brugt køretøj. 

 

 

ØKONOMI 

Der er indhentet tilbud fra KommuneLeasing på finansiering af køretøjet, hvor det 

leasingfinansieres over 10 år. 
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Ved en leasingsum på 400.000 kr. beløber den årlige leasingydelse sig til 38.230,52 

kr.  

Den årlige leasingydelse kan indeholdes i den nuværende budgetsatte leasingramme 

på 3.000.000 kr. årligt. 

 

 

BILAG 

Budget – Projekt nyt multikøretøj til St. Faxe 

Leasingtilbud A29957 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at indkøbet af et fabriksnyt multikøretøj af mærket Mercedes jf. 

arbejdsgruppens ønske godkendes, 

 at købet finansieres ved leasing i henhold til det indhentede leasingtilbud fra 

KommuneLeasing, 

 at sagen oversendes til ejerkommunernes kommunalbestyrelse med 

anmodning om godkendelse af leasingaftalen jf. § 8, stk. 1 i 

Interessentskabskontrakten. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Godkendt, med bemærkning om at når sagens fremsendes til behandling i 

kommunalbestyrelserne, skal der anmodes om at kommunalbestyrelserne giver en 

dispensation til Interessentskabskontraktens § 8, stk. 1 således, at det fremover kun 

er leasingaftaler, der samlet overstiger 1 mio. kr., der skal godkendes i 

kommunalbestyrelserne. 
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8. Orientering om risikovirksomheder 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om virksomheder, der på baggrund af deres produktion 

og/eller lager udgør en særlig risiko, og dermed er omfattet af et EU-direktiv for disse 

specielle virksomheder. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Virksomheder med store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer 

og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med 

sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som 

risikovirksomheder. Reglerne er forankret i et EU-direktiv og kaldes i daglig tale for 

SEVESO II-direktivet. 

 

Risikovirksomheder deles op i de to følgende størrelser: 

 Kolonne 3-virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer.  

 Kolonne 2-virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-

virksomheder.  

 

Beredskabsstyrelsen administrerer reglerne på området for brand- og 

eksplosionsfarlige stoffer, mens Miljøstyrelsen administrerer reglerne på området for 

giftige og miljøfarlige stoffer.  

Kommunalbestyrelsen har ansvar for godkendelser af risikovirksomheder, der 

opbevarer, anvender eller brandfarlige stoffer. Det fremgår af beredskabslovens § 34, 

stk. 1. 

I praksis tager § 60 selskaber/beredskabsenheder sig af sagsbehandlingen for 

brandområdet.  

 

De brandforebyggende regler for brandfarlige væsker er fastsat i to bekendtgørelser 

 Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige 

væsker   

 Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske 

forskrifter for brandfarlige væsker som ændret ved bekendtgørelse nr. 517 af 

27. maj 2013 

 

Reglerne om særlige risikovirksomheder skal betragtes som en overbygning til 

Beredskabsstyrelsens regler for placering, indretning og benyttelse af brandfarlig 

virksomhed og oplag.  

Risikovirksomheder skal således forholde sig til de samme regler, som andre 

brandfarlige virksomheder - og derudover efterleve reglerne for særlige 

risikovirksomheder.  

 

Reglerne om særlige risikovirksomheder er fastsat i de to bekendtgørelser 

 Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006. Denne 

bekendtgørelse har bl.a. hjemmel i beredskabsloven.  

 Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med 

farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006  

 

I Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde har der indtil nu 

ikke været nogen Kolonne 3-virksomheder, men virksomheden Brenntag i Faxe 
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Kommune er ved at blive godkendt til en Kolonne 3-virksomhed, og der arbejdes på at 

etablere et gødningslager på havnen i Vordingborg, der sandsynligvis også vil blive 

kategoriseret som en Kolonne 3-virksomhed. 

 

Vedlagte notat beskriver Brenntag i væsentlige detaljer. 

 

Gødningslageret i Vordingborg sagsbehandles i samarbejde med Vordingborg 

Kommune, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet og Politiet. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at risikovirksomheder i MSBR’s dækningdområde sagsbehandles i efter 

gældende lovgivning og regler i tæt samarbejde med øvrige relevante myndigheder. 

 

 

BILAG 

Notat om risikovirksomheder. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Til efterretning 
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9. Statusorientering 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag gives der en orientering om status for januar 2016 vedr. udrykninger. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Der udarbejdes for hver måned en statistik over udrykning/opgaver, der har været 

løst af de enkelte brandstationer. Statistikken indeholder alene operative opgaver og 

ikke forebyggende opgaver som eksempelvis brandsyn. 

 

Statistikken udarbejdes omkring den 20. i måneden efter den måned som statistikken 

omhandler. Det skyldes at indsatslederne har en frist til den 10. i efterfølgende måned 

til at færdiggøre udrykningsrapporter, og at der senest den 20. i efterfølgende måned 

skal indberettes udrykningsrapporter til Beredskabsstyrelsens centrale 

udrykningssystem ODIN. 

 

I januar 2016 har der i alt været 125 udrykninger/opgaver, hvor der i 99 af tilfældene 

ikke har været nogen former for afvigelser. 

 

Afvigelser omomfatter 

 Afgangstid overskredet – 21 tilfælde 

 Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 8 tilfælde 

 Mangler holdleder på første køretøj – 0 tilfælde 

 Mangler brandmænd på første køretøj – 0 tilfælde 

 Mangler holdleder i udrykningen – 0 tilfælde 

 Mangler brandmænd i udrykningen – 2 tilfælde 

 

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår 

af vedlagte oversigt. 

 

De enkelte afvigelser undersøges nærmere for at afdække årsagen til afvigelsen, og 

hvad der evt. kan gøres for at årsagen til afvigelsen ikke gentager sig. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at statusoversigten giver et godt billede af i hvilken udstrækning 

servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes, og giver 

Ledelsen mulighed for at handle og rette op på problemerne, der hvor servicemålene 

ikke overholdes. 

 

 

BILAG 

Månedlig udrykningsstatistik MSBR - Januar 2016 
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INDSTILLING 

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Til efterretning 
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10. Orientering om MED-aftale 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om MED-aftale for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

(MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Igennem efteråret 2015 var der en proces med de relevante faglige organisationer 

omkring udarbejdelse af en MED-aftale, der danner baggrund for MED-organisationen i 

MSBR. 

MED-aftalen var forhandlet på plads den 1. december 2015 med ikrafttrædelse den 1. 

januar 2016. 

 

Der er aftalt en MED-organisation med et MED-Hovedudvalg og et Personalemøde med 

MED-status på hver enkelt brandstation. 

Hver personalegruppe på en brandstation vælger egen tillidsrepræsentant og 

arbejdsmiljørepræsentant, der sammen med stationslederen udgør kernen i 

Personalemøderne med MED-status. 

Der blandt alle tillidsrepræsentanterne og alle arbejdsmiljørepræsentanterne for hver 

enkelt personalegruppe valgt en fællestillidsrepræsentant og en 

fællesarbejdsmiljørepræsentant til at repræsentere den enkelte personalegruppe i 

MED-Hovedudvalget. 

Tillidsrepræsentanterne for de frivillige personalegrupper deltager som observatører 

med taleret men uden stemmeret. 

 

Jf. § 9A, stk. 4 i MED-aftalen lægges der op til at MED-Hovedudvalget en gang om 

året skal mødes med Beredskabskommissionen med det primære formål, at der kan 

ske en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets 

konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i MSBR. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den indgåede MED-aftale danner et godt grundlag for 

samarbejdsrelationerne mellem ledelse og medarbejdere samt mellem de forskellige 

medarbejdergrupper. 

Det er også vurderingen, at det vil styrke samarbejdet og relationen mellem 

Beredskabskommissionen og medarbejderne, at MED-Hovedudvalget en gang årligt i 

forbindelse med budgetprocessen inviteres til at deltage i et møde med 

Beredskabskommissionen. 

 

 

BILAG 

MED-aftale for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at MED-aftalen for MSBR tages til efterretning, 

 at MED-Hovedudvalget inviteres til en gang årligt at deltage i et møde med 

Beredskabskommissionen i forbindelse med budgetprocessen, 

 at MED-Hovedudvalget i 2016 inviteres til at deltage i 

Beredskabskommissionens møde den 29. juni 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Godkendt 
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11. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2016 

Fraværende Tommy Mortensen 

 

Til efterretning 

 

 

Carsten Rasmussen orienterede om at fyrværkerifabrikken på Skelbyvej i Næstved 

Kommune lukker på grund af nye skærpede krav fra EU. 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om 

 Indkøb af ny automobilsprøjte til St. Vordingborg til erstatning for en 

automobilsprøjte årgang 1987 er udsat, da den type køretøj som fremgår af 

Vordingborg Kommunes Plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet (RBD) var påtænkt indkøbt, kan ikke fås indenfor de 

eksisterende rammeindkøbsaftaler og dermed ikke indenfor den forudsatte 

anskaffelsessum. 

Der var enighed om at vente med at indkøbe nyt brandkøretøj til St. 

Vordingborg indtil den nye RBD er vedtaget, og man derefter kender det 

fremtidige behov for antal og type køretøjer på de enkelte brandstationer. 

 Forslag til ny RBD forventes ikke at kunne være klar til behandling i 

Beredskabskommissionen på denne side sommerferien, men vil være klar i 

indeværende år. 

 Processen omkring udarbejdelsen af en ejerstrategi, hvor arbejdsgruppen har 

holdt første møde den 27. januar 2016, og mødes igen den 30. marts. Det 

forventes, at et forslag til en ejerstrategi  er klar i efteråret 2016. 


