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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.06.2016 

Fraværende Knud Larsen, Helle Jessen, Jens Børsting 

 

Godkendt, med bemærkninger om at sag nr. 4 udsættes. 
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2. Møde med MED-Hovedudvalget 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

Denne sag omhandler et fællesmøde med MED-Hovedudvalget med det formål at have 

en dialog budgetprocessen og lignende processer, der kan have konsekvenser for 

arbejds- og personaleforhold. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Med baggrund i MED-Aftalen afholdes der en gang årligt et møde mellem 

Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget med det primære formål, at drøfte 

arbejds- og personaleforhold, der kan blive påvirket i forbindelse med specielt 

budgetbehandlingen men også i forbindelse med andre sager. 

 

Sagen afvikles som en åben dialog. 

 

Umiddelbare emne der skal drøftes 

 Budgetprocessen – hvordan tilrettelægges processen så der opnås den 

nødvendige medindflydelse fra MED-Hovedudvalget og medarbejderne? 

 Plan for risikobaseret redningsberedskab og fastlæggelse af serviceniveau for 

redningsberedskabet i kommunerne – hvordan tilrettelægges processen, så der 

opnås den nødvendige medindflydelse fra MED-Hovedudvalget og 

medarbejderne? 

 Ønsker til ekstraordinære besparelser udenfor den normale budgetproces – 

hvordan sikres den nødvendige medindflydelse fra MED-Hovedudvalget og 

medarbejderne? 

 Øvrige relevante emner til drøftelse. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, som konstruktivt og positivt for samarbejdet mellem ledelse og 

medarbejdere, at Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget mødes og drøfter 

relevante emner, og dermed får mulighed for, at afstemme forventningerne til 

samarbejdet. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at sagen drøftes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.06.2016 

Fraværende Knud Larsen, Helle Jessen, Jens Børsting 

 

Sagen drøftet. 

Der planlægges to møder om året mellem Beredskabskommission og MED-

Hovedudvalget - et forårsmøde og et efterårsmøde. 

Samarbejdet mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget skal tage 

udgangspunkt i MED-aftalens beskrivelse af den dynamiske trio. 

Der skal være fokus på hurtig og rettidig information.  
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3. Budget 2017 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til endeligt budgetforslag for 2017 med 

overslagsårene 2018 – 2020. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten skal Beredskabskommissionen 

fremsende forslag til kommende års budget incl. budgetoverslag til ejerkommunerne 

inden udgangen af juni måned. 

 

På møde den 3. maj behandlede Beredskabskommissionen et foreløbigt budgetforslag 

for 2017, der efterfølgende blev sendt til ejerkommunerne med anmodning om en 

tilbagemelding senest den 6. juni 2016 med ønsker til evt. ændringer af budgettet. Ud 

fra ejerkommunernes evt. ønsker til budgetændringer skal Beredskabskommissionen 

på dette møde tage stilling til mulige konsekvenser for serviceniveauet i ejerkom-

munerne. 

 

Faxe og Ringsted kommuner har meldt tilbage, at de ikke på nuværende tidspunkt har 

ønsker til ændringer i det fremsendte budgetforslag. Næstved og Vordingborg 

kommuner har ikke meldt tilbage inden den 6. juni 2016, udover at Næstved har 

meddelt, at sagen behandles på møde i deres byråd den 28. juni 2016. 

 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra ejerkommunerne har der ikke været behov for, 

at udarbejde nyt budgetforslag med konsekvensbeskrivelser af evt. ønsker til 

ændringer af budgettet. 

 

Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2016, og der er ikke 

lagt op til væsentlige ændringer, da der ikke på nuværende tidspunkt hverken er et 

normalt driftsår eller der vedtaget en ændret dimensionering af beredskabet og 

dermed et ændret serviceniveau, der kan danne grundlag budgetmæssige ændringer 

 

Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand 

& Rednings opgaveportefølje 

 

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2016, hvor der ikke 

lægges op til væsentlige ændringer udover en regulering af grundbeløbet for taksterne 

for en mandtime, en holdledertime og en instruktørtime, således at der bliver en 

naturlig faldende graduering i taksten for en indsatsleder, en holdleder og en 

brandmand, der afspejler uddannelses-, kompetence- og lønniveau, samt en 

regulering af kursusprisen for førstehjælpsuddannelserne, så disse er i 

overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og matcher vores 

udgiftsniveau med et overhead på 33 %. 

 

På baggrund af ændringer af Beredskabsloven pr. 1. juli 2016, skal 

kommunalbestyrelserne fremover fastsætte gebyret ved udrykning til blinde alarmer 

fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Dette gebyr har tidligere været reguleret 

årligt af Beredskabsstyrelsen på baggrund af bekendtgørelse om gebyr for 

redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, der med lovændringen er ophævet 

pr. 1. juli 2016. 
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Gebyrets størrelse skal fastsættes på baggrund af de faktiske omkostninger ved en 

udrykning. Hvis dette princip skal efterleves bogstaveligt vil det betyde uens gebyrer 

afhængig af hvilken brandstation der alarmeres, da der på grund af alarmerings-

procedurerne for de enkelte brandstationer møder et forskelligt antal brandmænd ved 

til udrykningerne på de forskellige brandstationer.  

For at stille alle anlægsejere af automatiske brandalarmeringsanlæg lige samt mindske 

administrationsarbejdet ved håndtering af blinde alarmer, anbefales det at der 

fastsættes et ensartet gebyr, der for budget 2017 tager udgangspunkt i udgifterne ved 

en udrykning fra den brandstation, der havde flest blinde alarmer fra automatiske 

brandalarmeringsanlæg i 2015. 

St. Næstved havde 105 blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i 

2015. En normal udrykning til disse typer alarmer består af en indsatsleder, en 

holdleder og syv brandmænd med en samlet lønudgift på 5.320,05 kr. incl. 

feriepenge. 

Mandskabet anvender et indsatslederkøretøj, en automobilsprøjte, en vandtankvogn 

og en redningslift i forbindelse med udrykningen, der ud fra takstbladet kan prissættes 

til i alt. 2.324,00 kr. Da priserne i takstbladet er fastsat ud fra at køretøjerne skal 

anvendes udover ren transport fra punkt A til B, vil det være rimeligt at reducere 

prisen for køretøjer med 50 %, da de ikke kommer i anvendelse i forbindelse med en 

blind alarm, men her udelukkende transporterer mandskabet fra brandstationen til 

adressen for alarmen og tilbage igen. 

Dermed vil gebyret for en blind alarm fra et automatisk brandalarmeringsanlæg lande 

på i alt 6.482,00 kr. i 2016-niveau, hvilket giver et grundbeløb i 2000-niveau på 

4.873,68 kr. 

Gebyret for 2016 er af Beredskabsstyrelsen fastsat til 5.195 kr. 

 

Der anvendes nedenstående tidsplan fra Beredskabskommissionens behandling af 

sagen den 3. maj 2016, som retningsgivende for budgetprocessen. 

Afhængig af tilbagemeldingerne fra Næstved og Vordingborg kommuner, vil der kunne 

forekomme ændringer til tidsplanen. 

 

Tidsplan 

Nr. Dato Handling 

1 3/5 2016 Foreløbigt budgetforslag 2017 behandles af 

Beredskabskommissionen 

2 4/5 2016 Foreløbigt budgetforslag 2017 fremsendes til ejerkommunerne med 

anmodning om en tilbagemelding senest den 6/6 2016 vedr. 

forventninger til beredskabets budget 2017 

3 6/6 2016 Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger 

til beredskabets budget 2017 

4 24/6 2016 Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af 

ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af 

Beredskabskommissionen 

5 28/6 2016 Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til 

ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes 

budgetproces 

6 Primo 

september 

2016 

Evt. behandling af budgetforslag 2017 af Beredskabskommissionen 

på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i 

forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne 

7 Oktober 

2016 

Endeligt budget vedtages i ejerkommunerne 
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VURDERING 

Det vurderes, at forslaget til budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 er realistisk 

og det bedst mulige ud fra gældende serviceniveauer og dimensioneringsplaner i 

ejerkommunerne, samt det til rådighedværende regnskabsmateriale. 

 

Forslaget til takster vurderes at afspejle udgiftsniveauet ved levering af de nævnte 

ydelser samtidig med at være konkurrencedygtigt. 

 

 

ØKONOMI 

 

Budgetår 2017 2018 2019 2020 

          

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 

 

Alle beløb er angivet i 2016-niveau og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til 

KL’s pris- og lønudvikling. 

 

 

 

I forslaget til takster lægges der op til en regulering af grundbeløbet for en mandtime 

fra 332,58 kr. til 281,95 kr., og af grundbeløbet for en holdledertime fra 317,46 kr. til 

332, 58 kr. 

Der lægges også op til en regulering af gebyret for udrykninger blinde alarmer fra 

automatiske brandalarmeringsanlæg på baggrund af ændret regelgrundlag, således at 

grundbeløbet i 2000-niveau fastsættes til 4.873,68 kr.. 

 

Endelige takster for 2017 fastlægges i januar 2017 på baggrund af nettoprisindekset 

for november 2016. 

 

 

BILAG 

Forslag til budget 2017 med overslagsårene 2018 – 2020 

Forslag til budgetbemærkninger – Budget 2017 

Forslag til takster MSBR 2017 

Brev fra Beredskabsstyrelsen vedr. gebyrer i forbindelse med automatiske 

brandsikringsanlæg 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, forslag til 

budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til 

ejerkommunerne med henblik på at materialet kan indgå i kommunernes 

budgetprocesser. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.06.2016 

Fraværende Knud Larsen, Helle Jessen, Jens Børsting 

 

Godkendt, med nyt takstblad udleveret på mødet. 

Det nye takstblad regulerer taksten for miljøopgaver således at der er en grundtakst 

der omfatter de første tre timer af en opgave samt en timetakst for de efterfølgende 

timer. 
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4. Ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling en ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning 

 

 

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. 

 

På møde den 23. november 2015 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af Henrik Hvidesten, Tommy Mortensen, Henrik Aakast, Bent Maigaard, 

Carsten Rasmussen, Bo Engeset og beredskabsdirektøren. 

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til ejerstrategi, der her fremlægges med 

henblik på godkendelse og fremsendelse til ejerkommunerne for endelig godkendelse. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at det vedlagte forslag til ejerstrategi dels opfylder betingelserne fra 

interessentskabskontrakten og dels opfylder ejerkommunernes intentioner med Midt- 

og Sydsjællands Brand & Redning. 

 

 

BILAG 

Forslag til ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand 

& Redning. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at forslaget til ejerstrategi godkendes og fremsendes til 

ejerkommunerne for endelig godkendelse. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.06.2016 

Fraværende Knud Larsen, Helle Jessen, Jens Børsting 

 

Sagen udsat. 
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5. Statusorientering 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – april 

2016. 

 

 

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 - marts 2016 har der i alt været 318 udrykninger/opgaver, hvor der i 256 af 

tilfældene (80,5 %) ikke har været nogen former for afvigelser. 

 

Afvigelser omomfatter 

 Afgangstid overskredet – 52 tilfælde (12,3 %) 

 Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 30 tilfælde (7,1 %) 

 Mangler holdleder på første køretøj – 0 tilfælde (0 %) 

 Mangler brandmænd på første køretøj – 5 tilfælde (1,2 %) 

 Mangler holdleder i udrykningen – 0 tilfælde (0 %) 

 Mangler brandmænd i udrykningen – 5 tilfælde (1,2 %) 

 

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår 

af vedlagte oversigt. 

 

Årsagerne til de forskellige afvigelser er ved at blive undersøgt med henblik på at 

finde muligheder for at afvigelserne ikke gentager sig. 

 

 

VURDERING 

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

servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes. 

 

Det er ikke tilfredsstillende, at der forekommer disse afvigelser, og der er sat et 

arbejde i gang med nærmere at få klarlagt årsagerne til afvigelserne, således at der, 

hvor det er muligt, kan findes løsninger til at nedbringe antallet af afvigelserne 

væsentligt. 

 

 

BILAG 

Udrykningsstatistik MSBR – Januar-april 2016 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.06.2016 

Fraværende Knud Larsen, Helle Jessen, Jens Børsting 

Christian Søderquist Hansen forlod mødet inden færdigbehandling af denne sag. 

 

Til efterretning. 
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6. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Beredskabskommissionen, 24.06.2016 

Fraværende Knud Larsen, Helle Jessen, Jens Børsting, Christian Søderquist Hansen 

 

Der var en dialog om nye lokalaftaler for medarbejdergrupperne, hvor 

beredskabsdirektøren orienterede om processen og rammerne. 

 

Beredskabsdirektøren gav en kort orientering om lovændringer på 

beredskabsområdet, der træder i kraft 1. juli 2016. 

 

 


