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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  

 
 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 25.10.2017 

Fraværende Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen) 

 

Godkendt 
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2. Budgetkontrol pr. 31. august 2017 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag behandles budgetkontrol pr. 31. august 2017. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for perioden 1. januar – 

31. august 2017. Det samlede resultat af budgetkontrollen vises i nedenstående tabel 

i afsnittet Økonomi. 

 

Budgetkontrollen viser en forventning om et mindreforbrug, som vil blive anvendt til 

at fremrykke indkøb af forskelligt materiel og udstyr som fx pumpemateriel til 

oversvømmelsesopgaver og termiske kameraer til autosprøjter og 

indsatslederkøretøjer. Derudover vil mulighederne for nedbringelse af leasinggælden 

blive undersøgt med henblik på at reducere de løbende driftsudgifter, hvilket vil 

påvirke budgetlægningen for de kommende år. 

 

Fælles formål 

Den forventede merindtægt skyldes primært en større indtægt på vagtcentralområdet, 

der hænger sammen med samarbejdet med Vestsjællands Brandvæsen, samt en 

samhandelsaftale med Næstved Kommune om, at eksisterende ordning om 

telefonvagt for kommunens ældreområde fremover udgår af driftsbidraget og 

faktureres særskilt. Aftalen er udgifts- og indtægtsneutral for MSBR. 

Der er stor fokus på den manglende aktivitet og indtjening på værkstedsfunktionen på 

St. Vordingborg, hvor en mulighed kunne være tilførsel af relevante arbejdsopgaver 

fra Vordingborg Kommune, der kan være med til at sikre beredskabet i dagtimerne på 

nuværende niveau. 

 

Forebyggelse 

Den forventede merindtægt skyldes dels en øget aktivitet vedr. eftersyn af 

brandmateriel og hjertestartere forventes at give øgede udgifter, der modsvares af 

tilsvarende øgede indtægter, samt dels at brugen af freelanceinstruktører er reduceret 

væsentligt. 

 

Afhjælpende indsats 

Grundet mindre uddannelsesaktivitet i Frivilligenheden i 2016 er der udbetalt 392.852 

kr. for meget i enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen. Beløbet er modregnet i 

dette års udbetaling af enhedstimebetaling på 413.900 kr. 

Udgiften til øvrige personaleudgifter, der bl.a. dækker mundering og 

uddannelses/øvelses omkostninger har været sat for lavt. Områdets merforbrug 

dækkes ind ved et mindreforbrug på lønområdet. 

Der har været en større indtægtsdækket aktivitet i Frivilligenheden end forventet. 

 

Ledelse og Administration 

Ingen bemærkninger. 

 

VURDERING 

Det vurderes, at budgetkontrollen er retvisende, og at budgettet samlet set forventes 

overholdt. 

Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at anvende en del af det forventede 
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mindreforbrug til investeringer i materiel og udstyr, der kan øge beredskabets 

kapacitet. 

 

ØKONOMI 

Driftsregnskab: 

 Budget Forventet regnskab Mer/mindreforbrug 

Fælles formål 20.013.050 19.289.507 -723.543 

Forebyggelse -650.000 -888.058 -238.058 

Afhjælpende indsats 22.516.462 22.278.812 -237.650 

Ledelse og 

Administration 

2.425.000 2.500.000 75.000 

Driftsbidrag fra 

kommunerne 

-44.579.512 -44.219.512 360.000 

Resultat 

(- = mindreforbrug) 

-275.000 -1.039.250 -764.250 

 

Det forventede resultat er baseret på, at der ikke foretages ekstra indkøb af materiel 

og udstyr samt evt. ekstrabetaling på leasingydelser, som beskrevet i 

sagsfremstillingen. 

Der arbejdes på indhentning af tilbud fra relevante leverandører med henblik på 

væsentligt at reducere mindreforbruget. 

 

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilaget til sagen. 

 

BILAG 

Budgetkontrol MSBR 2017.08.31  

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at budgetkontrollen tages til efterretning. 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 25.10.2017 

Fraværende Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen) 

 

Til efterretning 
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3. Håndtering af krisesituationer i 

ejerkommunerne 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag behandles en vejledning for hvordan Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning (MSBR) håndterer krisesituationer i ejerkommunerne. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Hensigten med vejledningen er, at skabe åbenhed, overblik og ensartethed omkring 

håndteringen af krisesituationer i ejerkommuner fx i forbindelse med orkan, snestorm 

og oversvømmelser, og dermed sikre at ejerkommunerne mindst får den samme 

service og assistance, som man havde i den enkelte kommune inden dannelsen af 

MSBR. 

Ved situationer/hændelser, der berører en til to kommuner, vil der i MSBR i de fleste 

tilfælde være en større robusthed i opgaveudførelsen i forhold til forholdene i den 

enkelte kommune inden dannelsen af MSBR, hvilket også gør sig gældende ved 

længerevarende hændelser, hvor der kan blive tale om afløsning af repræsentanterne 

i de forskellige krisestabe. 

 

Ved situationer/hændelser, der berører mere end to kommuner samtidigt, og som er 

længerevarende og vil kræve afløsning af repræsentanterne i krisestabene, vil MSBR’s 

ledelsesmæssige ressourcer være under pres. 

Sådanne situationer vurderes dog som forholdsvis sjældne, og derfor planlægges der 

ikke yderligere for dette, men vil blive håndteret bedst muligt når en sådan skulle 

opstå, med de ressourcer og kompetencer, der vil være til rådighed på det givne 

tidspunkt. 

 

Der er en gensidig forpligtelse mellem den enkelte kommune og MSBR om, at 

orientere/alarmere hinanden når man bliver opmærksom på en kritisk 

hændelse/situation eller risiko for at en kritisk hændelse/situation vil opstå indenfor 

relativ kort tid fx varsel om kraftig blæst (orkan) eller oversvømmelse. 

 

Vejledningen beskriver hvordan alarmeringen af såvel MSBR’s ledelse som 

ejerkommunernes ledelse tænkes gennemført, samt hvordan kommunikation og 

information til borgere og ansatte i kommunerne tænkes gennemført, så der sikres en 

rettidig, tilpas og ensartet information i krisesituationer. 

 

VURDERING 

Det vurderes, at anvendelsen af vejledningen med tilhørende bilag vil sikre en 

ordentlig og ensartet håndtering af krisesituationer i ejerkommunerne. 

 

BILAG 

Vejledning for håndtering af krisesituationer 

Bilag 1 til Vejledning for håndtering af krisesituationer 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at vejledningen med tilhørende bilag godkendes. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 25.10.2017 

Fraværende Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen) 

 

Godkendt 
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4. Orientering ved ekstraordinære 

beredskabshændelser 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag behandles en vejledning for orientering af Beredskabskommissionen samt 

det politiske og øverste administrative niveau i ejerkommunerne ved særlige 

hændelser/situationer i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

SAGSFREMSTILLING 

Med henblik på at sikre en rettidig og relevant samt ensartet orientering af 

Beredskabskommissionens medlemmer, samt det politiske og øverste administrative 

niveau i ejerkommunerne ved særlige hændelser/situationer i forbindelse med 

indsatser og øvrig opgaveudførelse i MSBR, har ledelsen i MSBR udarbejdet en 

vejledning til formålet. 

 

Vejledningen beskriver hvem og hvordan samt i hvilke situationer det tænkt, at en 

orientering skal foregå. 

 

VURDERING 

Det vurderes, at anvendelsen af vejledningen vil sikre en rettidig, relevant og ensartet 

orientering af relevante parter ved særlige hændelser/situationer i MSBR. 

 

BILAG 

Orientering af politisk og administrativt niveau ved beredskabshændelser 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at vejledningen godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 25.10.2017 

Fraværende Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen) 

 

Godkendt 
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5. Statusorientering 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

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

2017. 

 

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 - august 2017 har der i alt været 863 udrykninger/opgaver, hvor 179 

omfatter opgaver der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 684 

udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer. 

Ud af disse 684 udrykninger/opgaver, har der ikke har været nogen former for 

afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 529 tilfælde (77,3 %). 

 

Afvigelser omfatter 

 Afgangstid overskredet – 118 tilfælde (16,9 %) 

 Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 47 tilfælde (6,7 %) 

 Mangler holdleder på første køretøj – 2 tilfælde (0,3 %) 

 Mangler brandmænd på første køretøj – 7 tilfælde (1,0 %) 

 Mangler holdleder i udrykningen – 1 tilfælde (0,1 %) 

 Mangler brandmænd i udrykningen – 52 tilfælde (7,4 %) 

 

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår 

af vedlagte oversigt. 

 

Årsager til afvigelserne og umiddelbare løsningsmuligheder, der indtil nu er afdækket 

er beskrevet i vedlagte bilag. 

 

VURDERING 

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

servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes. 

 

Det er ikke tilfredsstillende, at antallet af udryknings/opgaver uden afvigelser ligger på 

77,3 %, og det er forhold der arbejdes med i MSBR, men der tegner sig ikke 

umiddelbart nogen nemme løsninger på udfordringerne. 

 

BILAG 

Udrykningsstatistik MSBR – Januar-august 2017 

Afdækkede årsager og umiddelbare løsningsforslag til afvigelser i forbindelse med 

udrykninger 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 25.10.2017 

Fraværende Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen) 

 

Til efterretning 
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6. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Beredskabskommissionen, 25.10.2017 

Fraværende Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen). Carsten Rasmussen 

forlod mødet under dette punkt ca. kl. 08.45 

 

 

Beredskabsdirektøren gav en mundtlig orientering om 

 

 Status på processen med ny risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet, hvor Beredskabsstyrelsen den 24. oktober 2017 har 

fremsendt udkast til høringssvar. Det blev aftalt at den videre proces aftales 

med formandskabet, når Beredskabsstyrelsens endelige høringssvar foreligger. 

 Status på arbejdet med analysering af administrative og ledelsesmæssige 

ressourcebehov i MSBR. 

 Ny offentliggjort undersøgelse om brandfolks øgede risiko for cancer og 

hjerte/kar sygdomme. 

 Brug af indsatslederkøretøjer i forbindelse med indsatsledernes 

vagtforpligtelse. 

 


