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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 04.10.2016 

Fraværende Cathrine Riegels Gudbergsen 

 

Godkendt  
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2. Tilføjelse til Interessentskabskontrakten 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en tilføjelse til Interessentskabskontrakten i form 

af et bilag med angivelse af overtagelse af visse myndighedskompetencer fra 

ejerkommunerne. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På møde i Beredskabskommissionen den 9. marts 2016 (sag nr. 2) blev 

Interessentskabskontrakten endeligt godkendt, hvor Statsforvaltningens foreslåede 

ændringer til § 3, stk. 1 var indarbejdet. 

 

Statsforvaltningen havde med brev af 26. januar 2016 givet en betinget godkendelse 

af Interessentskabskontrakten, hvor godkendelsen var betinget af, at § 3, stk. 1 blev 

ændret og præciseret, så det klart fremgår, at myndighedsopgaver efter 

fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum overdrages fra ejerkommunerne til en 

fælles beredskabskommission når lovgivningen giver mulighed for det, og at dette 

angives i et bilag til Interessentskabskontrakten. 

 

Med lov nr. 634 af 8. juni 2016 Lov om ændring af beredskabsloven, lov om 

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

pyrotekniske artikler gives der mulighed for, at kommunalbestyrelserne kan henlægge 

sine beføjelser efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum til en fælles 

beredskabskommission med virkning pr. 1. juli 2016. 

 

På den baggrund fremlægges forslag til bilag til Interessentskabskontrakten, hvor 

opgaverne fra de to nævnte lovgivninger, der overdrages til den fælles 

beredskabskommission, angives sammen med datoen for overdragelsen. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at bilaget er i overensstemmelse med § 3, stk. 1 i Interessentskabs-

kontrakten og Statsforvaltningens afgørelse af 26. januar 2016. 

Jf. Statsforvaltningens afgørelse skal sagen ikke yderligere behandles i 

ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

 

 

BILAG 

Bilag 1 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

Statsforvaltningens betingede godkendelse af Interessentskabskontrakten af 26. 

januar 2016 

Lov nr. 634 af 8. juni 2016 Lov om ændring af beredskabsloven, lov om 

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

pyrotekniske artikler 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at bilaget til Interessentskabskontrakten godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 04.10.2016 

Fraværende Cathrine Riegels Gudbergsen 

 

Godkendt   
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3. 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 

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, 04.10.2016 

Fraværende Cathrine Riegels Gudbergsen 

 

Godkendt med ændringer. 

 

Punkt 1 

Her tilføjes til sidst i dette afsnit: 

”Ejerkommunerne høres forinden beslutning i Beredskabskommissionen.” 

 

Punkt 7 

Andet afsnit erstattes med: 

”Initiativer til at opnå effektiviseringsgevinster iværksættes i 2017 så gevinster opnås 

fra 2018.”  
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4. Budgetkontrol pr. 20/9 2016 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om budgetkontrol pr. 20. september 2016. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Administrationen har udarbejdet budgetkontrol pr. 20. september 2016. 

 

Økonomien er presset på grund af ekstraordinære store udgifter til indkøb af nye 

uniformsgenstande med nyt logo, ekstra lønomkostninger i forbindelse med 

medarbejdere der er ophørt, hvor optjent feriepenge udbetales, og hvor det var 

nødvendigt i foråret at genbesætte en døgnvagtsstilling i tre måneder inden en 

tidligere fritstillet medarbejders lønudbetaling ophørte. 

Derudover har der en ekstraordinær stor lønudgift på ca. 150.000 kr. i forbindelse 

med en stor indsats ved brand på en genbrugsplads i Faxe Kommune i juni 2016. 

Der har været ekstraomkostninger i forbindelse med etableringen af et samarbejde 

med Vestsjællands Brandvæsen omkring vagtcentralteknik, hvor vi i første omgang 

har lagt ud og efterfølgende opkræver Vestsjællands Brandvæsen deres andel af 

etableringsomkostningerne. 

 

Budgettet søges holdt ved at nedjustere forbruget resten af året ved. bl.a. at udsætte 

alt hvad, der er muligt til næste år, samt skærpet opmærksomhed på hele 

indtægtsdelen. Det kan også være en mulighed ikke at hensætte 400.000 kr. til 

arbejdsskader i 2016. 

 

Et evt. underskud i 2016 forventes overført til 2017, hvor der ikke vil være de samme 

engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning og vagtcentralsamarbejde, og hvor den fulde effekt af nedjusteringen af 

medarbejderstaben vil slå fuldt igennem. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes at budgetkontrollen er retvisende og viser at økonomien er under pres. 

 

 

ØKONOMI 

Driftsregnskabet:  

 Budget 2016 Forbrug 31/3-

2016 

Forventet 

forbrug rest 

2016-04-21 

Forventet 

regnskab 2016 

Udgift 44.215.346 37.895.847 6.319.499 44.215.346 

Indtægt 44.215.346 44.215.346 0 44.215.346 

Total 0 6.319.499 6.319.499 0 

 

I sagens bilag er vedlagt en mere uddybende specifikation af budget og det forventede 

driftsregnskab. 
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Likviditet: 

Kassebeholdning primo 2016 2.113.358 kr. 

Årets forventede regnskab 0 kr. 

Hensættelse til arbejdsskade 400.000 kr. 

Husleje 2015 Næstved Kommune -1.783.000 kr. 

Kassebeholdning ultimo 2016 730.358 kr. 

 

 

BILAG 

Budgetkontrol MSBR pr. 20. september 2016 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at, orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 04.10.2016 

Fraværende Cathrine Riegels Gudbergsen 

 

Budgetkontrollen drøftet og ledelsen bedt om at tydeliggøre væsentlige 

budgetafvigelser til næste møde. 

Ledelsen bedt om at inddrage revisor i næste budgetkontrol i forbindelse med næste 

møde. 
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5. Statusorientering 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – juli 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 - juli 2016 har der i alt været 766 udrykninger/opgaver, hvor der i 653 af 

tilfældene (85,2 %) ikke har været nogen former for afvigelser. 

 

Afvigelser omfatter 

 Afgangstid overskredet – 78 tilfælde (10,2 %) – en forbedring på 2,1 %-point i 

forhold til statusorientering i juni 2016 

 Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 37 tilfælde (4,8 %) – en 

forbedring på 2,3 %-point i forhold til statusorientering i juni 2016 

 Mangler holdleder på første køretøj – 1 tilfælde (0,1 %) – en forværring på 0,1 

%-point i forhold til statusorientering i juni 2016 

 Mangler brandmænd på første køretøj – 7 tilfælde (0,9 %) – en forbedring på 

0,3 %-point i forhold til statusorientering i juni 2016 

 Mangler holdleder i udrykningen – 0 tilfælde (0 %) – uændret i forhold til 

statusorientering i juni 2016 

 Mangler brandmænd i udrykningen – 17 tilfælde (2,2 %) – en forværring på 1 

%-point i forhold til statusorientering i juni 2016 

 

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår 

af vedlagte oversigt. 

 

Der arbejdes med at afdække årsagerne til de forskellige afvigelser, med henblik på at 

finde evt. løsninger. 

 

 

VURDERING 

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

servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes. 

 

Det er tilfredsstillende, at der kan spores forbedringer på de fleste parametre i forhold 

til sidste statusorientering i juni 2016, men det er fortsat ikke tilfredsstillende, at der 

forekommer disse afvigelser, og der arbejdes på at afdække årsagerne til afvigelserne, 

og hvor det er muligt, finde løsninger til at nedbringe antallet af afvigelser. 
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BILAG 

Udrykningsstatistik MSBR – Januar-juli 2016 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 04.10.2016 

Fraværende Cathrine Riegels Gudbergsen 

 

Til efterretning 
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6. Ordinære møder i 2017 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

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

2017. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

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

aflæggelse af årsrapport for 2016, behandling af plan for risikobaseret dimensionering 

af redningsberedskabet i ejerkommunerne samt behandling af forslag til budget 2018 

og budgetkontroller for henholdsvis første kvartal og 2/3 af 2017. 

 

 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 07.30 – 09.30 

 Onsdag den 3. maj 2017 kl. 07.30 – 09.30 

 Onsdag den 21. juni 2017 kl. 09.00 – 13.00 (fællesmøde med MED-

Hoveudvalget og temamøde) 

 Onsdag den 18. oktober 2017 kl. 07.30 – 09.30 

 Onsdag den 6. december 2017 kl. 07.30 – 09.30 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at de foreslåede datoer for Beredskabskommissionens møder i 2017 er 

hensigtsmæssige i forhold processerne omkring aflæggelse af årsrapport, næste års 

budget og plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i ejer-

kommunerne. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at de foreslåede tidspunkter for Beredskabskommissionens møder i 

første halvår 2016 godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 04.10.2016 

Fraværende Cathrine Riegels Gudbergsen 

 

Godkendt med ændringer 

 

3. maj ændret til 10. maj 2017 

18. oktober ændret til 25. oktober 2017, der udvides med 1 time for deltagelse af 

MED-Hovedudvalget 

6. december ændret til 13. december 2017 
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7. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om besøg af Arbejdstilsynet vedr. arbejdsmiljøet på 

vagtcentralen. Der arbejdes på at Næstved Kommunes Ældrepleje hjemtager opgaven 

med telefonbetjening uden for normal arbejdstid. En opgave der har ændret sig i en 

retning, hvor det her fra vurderes, at opgaven ikke længere hører til på beredskabets 

vagtcentral, men i større udstrækning bør håndteres af personale med en 

sundhedsfaglig baggrund. 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om udfordringen med at opkræve betaling ved 

skadevoldere i forbindelse med miljøuheld og færdselsuheld, hvor beredskabet ikke 

længere har en myndighedskompetence efter miljølovgivningen og vejlovgivningen. 

 

På næste møde skal forslag til serviceniveau og risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet behandles, og på den baggrund udvides mødet med ½ time med 

start kl. 07.00. 


