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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING  



 

 

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

 

3 

2. Ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages endelig stilling til ejerstrategien på baggrund af 

tilbagemeldingerne fra ejerkommunerne. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Efter Beredskabskommissionens godkendelse af ejerstrategien for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning på møde den 4. oktober 2016, blev ejerstrategien 

sendt til de fire ejerkommuner med anmodning om, at ejerstrategien blev behandlet 

med henblik på godkendelse i de enkelte kommuner. 

 

De enkelte kommuner har alle godkendt den fremsendte ejerstrategi på møder i 

kommunalbestyrelserne i Faxe den 17. november, Næstved den 11. oktober, Ringsted 

den 14. november og Vordingborg den 24. november. 

 

Faxe og Ringsted har knyttet nogle anbefalinger til deres godkendelse 

Kommune Anbefaling 

Faxe Selskabet beskæftiger sig kun med kerneopgaverne, og ikke med 

ikke-beredskabsmæssige opgaver. 

Det skal fremgå af ejerstrategien, at selskabet vil sikre ens løn- og 

ansættelsesvilkår for de forskellige medarbejderkategorier. 

Ringsted Det forventes, at der snarest laves en plan der kan håndtere 

uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi. 

 

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

Redning, samt for den daglige drift, var at de eksisterende opgaver, herunder også de 

ikke-beredskabsmæssige opgaver, der var i de enkelte kommuners egne 

redningsberedskaber blev ført med over i selskabet ved sammenlægning med henblik 

på en videreførelse. I ejerstrategien står der derfor: 

’Nye serviceopgaver for ejerkommunerne skal godkendes af Beredskabskommissionen 

og må kun udføres ved udnyttelse af overskudskapacitet i forbindelse med løsning af 

kerneopgaverne samt skal ske på kommercielle vilkår. Serviceopgaverne må ikke 

påføre selskabet et underskud. Ejerkommunerne høres forinden beslutning i 

Beredskabskommissionen.’ 

Det understreges, at nye ikke-beredskabsmæssige opgaver - også kaldet 

serviceopgaver – ikke må påbegyndes uden forudgående godkendelse i 

Beredskabskommissionen og høring i ejerkommunerne. 

 

Indenfor de enkelte medarbejderkategorier fx de deltidsansatte brandfolk, er det 

hensigten, at der med tiden opnås så ensartede forhold som muligt, dog under 

hensyntagen til lokale forhold, der spiller ind for de enkelte brandstationer. I forhold til 

aflønningsforholdene for de deltidsansatte brandfolk, giver reglerne om 

virksomhedsoverdragelse, hvor medarbejderne er sikret mod lønnedgang, ikke 

mulighed for at harmonisere lønniveauet indenfor denne overenskomstperiode 

medmindre lønbudgettet øges med ca. 1 mio. kr. 

Ved overenskomstperiodens udløb den 31. marts 2018, kan der forhandles nye 

lokalaftaler med ændrede lønniveauer, der holder sig indenfor rammerne af det 

vedtagne budget. 
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Der vil blive taget initiativ til, at den daglige ledelse sammen med formandskabet i 

første halvår 2017 udarbejder en plan for hvordan uforudsete hændelser, der kan 

påvirke selskabets daglige drift og økonomi i negativ retning, skal håndteres. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den første anbefaling fra Faxe Kommune er imødekommet med 

ordlyden i ejerstrategien samt behandling af denne sag. 

 

Den anden anbefaling fra Faxe Kommune søges imødekommet i forhandlingerne med 

de relevante faglige organisationer omkring lokalaftaler for løn- og ansættelsesvilkår, 

men på grund af reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejder anses det ikke 

for sandsynligt, at der kan opnås ensartede forhold i indeværende 

overenskomstperiode. 

 

Anbefalingen fra Ringsted Kommune imødekommes ved, at der i første halvdel af 

2017 udarbejdes den ønskede plan for fortsat drift. 

 

 

BILAG 

Ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at ejerstrategien endeligt vedtages, samt at Faxe og Ringsted 

kommuners anbefalinger skal efterleves, som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

 

BESLUTNING 
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3. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 
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Underskriftsblad 
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