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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler 

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 21.06.2017
Fraværende Michael Seiding Larsen, Knud Erik Hansen, John Andersen, Steen Nørskov 
(suppleret af Peter Haslund), Knud Erik Døssing (suppleret af Michael Lohse)

Godkendt
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2. Orientering om budget 2018
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING
I denne sag orienteres der om budgetprocessen vedr. budget 2018.

SAGSFREMSTILLING
Beredskabskommissionen vedtog på møde den 26. april 2017 det foreløbige forslag til 
budget 2018 med overslagsårene 2019-2021, forslag til budgetbemærkninger og 
forslag til takster, samt at materialet blev fremsendt til ejerkommunerne med en 
anmodning om en tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabet budget 2018.

Budgetforslaget incl. budgetbemærkninger og takster har nu været behandlet i 
ejerkommunerne, der alle har meldt tilbage at man ikke på nuværende tidspunkt har 
yderligere forventninger til MSBR’s budget 2018, men at materialet indgår i den videre 
budgetproces i den enkelte kommune.

VURDERING
Da der ikke er modtaget ønske om justeringer af forslaget til budget 2018 incl. 
budgetbemærkninger og takster, vurderes det ikke nødvendigt at 
Beredskabskommissionen yderligere behandler sagen, men afventer evt. ønsker fra 
ejerkommunerne, der kan fremkomme i forbindelse med kommunernes 
budgetprocesser.

INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 21.06.2017
Fraværende Michael Seiding Larsen, Knud Erik Hansen, John Andersen, Steen Nørskov 
(suppleret af Peter Haslund), Knud Erik Døssing (suppleret af Michael Lohse)

Til efterretning



Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 21. juni 2017 4

3. Orientering om arbejdet med analysering af 
administrative og ledelsesmæssige 
ressourcebehov i MSBR
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen 

INDLEDNING
I denne sag orienteres der om arbejdet med analysering af administrative og 
ledelsesmæssige ressourcebehov i MSBR.

SAGSFREMSTILLING
Beredskabskommissionen besluttede på møde den 24. februar 2017 at nedsætte en 
ad hoc arbejdsgruppe til at gennemgå og analysere de administrative og 
ledelsesmæssige ressourcebehov i MSBR.
Arbejdsgruppen skal i 2017 komme med forslag til Beredskabskommissionen om 
effektiviseringsmuligheder indenfor administration og ledelse i MSBR.

Arbejdsgruppen holdt første møde den 8. juni 2017, hvor der bl.a. blev taget hul på en 
drøftelse om opgavesættet og den nuværende organisering, samt en dialog om 
ejerkommunernes forventninger til arbejdsgruppens resultater.

Arbejdsgruppen består af

Jørgen Veisig, Faxe Kommune
Søren Nielsen, Næstved Kommune
Carsten Jensen, Ringsted Kommune
Snorre Brink-Pedersen, Vordingborg Kommune
Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabsdirektør MSBR
Henrik Nilsson, beredskabschef MSBR
Erik V. Andersen, brandchef MSBR

Næste møde i arbejdsgruppen er aftalt til den 17. august 2017, hvor 
beredskabsdirektøren forinden da har udarbejdet og sendt et notat til arbejdsgruppens 
medlemmer, der uddyber de forskellige opgaver og funktioner, der udføres i MSBR 
incl. ressourceforbruget.

VURDERING
Det vurderes, at arbejdsgruppen er bredt repræsenteret med forskellige kompetencer 
og er kommet godt i gang med arbejdet. Det forventes, at Beredskabskommissionen 
senest på det sidste møde i 2017 den 13. december kan præsenteres for forskellige 
forslag til effektiviseringer.

INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 21.06.2017
Fraværende Michael Seiding Larsen, Knud Erik Hansen, John Andersen, Steen Nørskov 
(suppleret af Peter Haslund), Knud Erik Døssing (suppleret af Michael Lohse)

Til efterretning
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4. Tildelingskriterier ved udbud af driften af 
brandstationerne i Præstø og Stege
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til, hvilke kriterier der skal anvendes i forbindelse 
med tildeling af opgaven vedr. udbuddet af driften af brandstationerne i Præstø og 
Stege.

SAGSFREMSTILLING
Brandstationerne i Præstø og Stege drives i dag af Falck på baggrund af en aftale 
overtaget fra Vordingborg Kommune. Aftalen med Falck udløber pr. 31. december 
2018.

Kontraktsummen for driften af de to brandstationer vil overstige tærskelværdierne i 
EU’s udbudsdirektiv, og en udbudsproces skal derfor følge reglerne i direktivet.

Efter tidsplanen for udbudsprocessen, som blev vedtaget på 
Beredskabskommissionens møde den 8. marts 2017, fremlægges det foreløbige 
materiale vedr. udarbejdelse af en kravspecifikation, og der skal tages stilling til de 
kriterier, der skal anvendes ved tildelingen af opgaven eller dele af opgaven til en 
leverandør.

Vedlagte udkast til en kravspecifikation lægger op til at ydelserne i udbuddet opdeles i 
ni enkeltydelser

1. Bygninger/brandstationer
2. Mandskab – beredskab
3. Mandskab – udrykning
4. Indsatsmundering
5. Køretøjer
6. Indsatsmateriel
7. Udrykningssammensætninger
8. Større ulykker og katastrofer
9. Generelle krav vedr. alle ydelserne

Der lægges op til, at en tilbudsgiver kan byde på enkelte ydelser, under hensyntagen 
til at der er en naturlig sammenhæng mellem enkelte ydelser, eller alle ydelserne, 
hvor tilbuddet skal være opdelt i kravspecifikationens enkeltydelser.
De valgte tildelingskriterier anvendes ved vurdering og tildeling af ydelserne.

Det foreslås, at der anvendes det overordnede tildelingskriterie ”det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud” med følgende underkriterier og deres vægtning

Underkriterie Vægtning
Tilbudspris 50 %
Kvalitet i opgaveløsningen og 
sammenhæng mellem enkeltydelserne

30 %

Erfaring med drift af operativt 
redningsberedskab

20 %
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Tilbuddene vil blive tildelt et antal point mellem 0 og 100 alt efter, i hvor høj grad det 
vurderes, at tilbuddet opfylder kravene knyttet til de enkelte underkriterier. Det 
vindende tilbud er det, som samlet set opnår den højeste pointkarakter.

VURDERING
Det vurderes, at de foreslåede tildelingskriterier giver en kvalificeret ramme for 
vurderingen af de modtagne tilbud.

BILAG
Udkast til kravspecifikation ved udbud af driften af brandstationerne i Præstø og 
Stege.

INDSTILLING
Det indstilles, at de foreslåede tildelingskriterier anvendes ved vurderingen af de 
modtagne tilbud på driften af brandstationerne i Præstø og Stege.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 21.06.2017
Fraværende Michael Seiding Larsen, John Andersen, Jens Børsting, Steen Nørskov, 
Christian Søderquist Hansen, Knud Erik Døssing (suppleret af Michael Lohse)

Godkendt
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5. Tema omkring opgavesæt
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING
I denne sag gives der en grundig orientering om opgaverne, som MSBR udfører, og 
der lægges op til en dialog om forventningerne til opgaveløsningerne.

SAGSFREMSTILLING
Opgaverne, som MSBR udfører, kan opdeles i følgende hovedkategorier

a) Myndighedsopgaver
b) Forebyggende opgaver
c) Operative opgaver
d) Vagtcentral
e) Administrative opgaver
f) Ledelsesopgaver
g) Serviceopgaver

På mødet vil de enkelte opgaver blive uddybet i forhold til ressourceanvendelse/behov 
ved daglig drift og i krisesituationer.

Der lægges op til en dialog om forventninger til serviceniveauet og robustheden i 
forhold til de enkelte opgaveløsninger.

VURDERING
Det vurderes, at en grundig gennemgang af og dialog om opgaveløsningen i MSBR vil 
bidrage til en øget indsigt i og forståelse af hele MSBR’s arbejdsfelt, der kan være med 
til at understøtte Beredskabskommissionen i sit arbejde og styrke 
beslutningsgrundlaget.

BILAG
Powerpoint anvendt til gennemgang af opgavesættet.

INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen og den medfølgende dialog om opgaveløsningen i MSBR 
tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 21.06.2017
Fraværende Michael Seiding Larsen, John Andersen, Steen Nørskov (suppleret af Peter 
Haslund), Knud Erik Døssing (suppleret af Michael Lohse)
Christian Søderquist Hansen forlod mødet kl. 10.30
Jens Børsting forlod mødet kl. 11.00

Til efterretning
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6. Eventuelt
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Ingen bemærkninger.


