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6. Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen til plan 

for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet - FNJ 
Der er den 8. november 2017 modtaget udtalelse fra Beredskabsstyrelsen vedr. plan 

for den risikobaserede dimensionering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

(MSBR). 

 

Planen blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen den 12. juli 2017, og den 19. 

september 2017 blev der afholdt et afklarende møde med Beredskabsstyrelsen, der 

medførte at der den 25. september 2017 blev fremsendt et lettere justeret planforslag 

(justeringer er skrevet med rødt i vedlagte bilag). 

 

Beredskabsstyrelsen finder som udgangspunkt, at MSBR med den planlagte 

dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. 

 

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, 

men alene afgive en udtalelse på baggrund af en faglig of teknisk gennemgang af 

planforslaget.  

Udtalelsen skal ses som en faglig rådgivning, der skal indgå i det samlede 

sagsmateriale, der skal behandles i byrådene. 

 

Den videre proces vil være at forslaget til den risikobaserede dimensionering af MSBR 

sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse og MED-Hovedudvalgets evt. 

bemærkninger behandles på møde i Beredskabskommissionen den 13. december 

2017, hvorefter sagen fremsendes til behandling i ejerkommunernes byråd med 

henblik på godkendelse og iværksættelse hurtigst muligt derefter. 

 

 

BILAG 

Plan for risikobaseret redningsberedskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede 

dimensionering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

 

 

Konklusion 

 

HHJ, HN og KDJ fraværende.  

 

I forhold til Beredskabsstyrelsens høringssvar bliver det bemærket fra MHU, at der er 

en bemærkning om alene at anvende honoraransatte indsatsledere i et større 

geografisk område. 

 

Medarbejdersiden i MHU opfatter Beredskabsstyrelsens bemærkning om brugen af 

honoraransatte indsatsledere som værende en generel bekymring, og ikke kun 

gældende for tidligere Faxe Kommune. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at 

såfremt der træffes beslutning om effektiviseringer jf. mulighederne fra rapporten 

vedr. effektiviseringsmuligheder indenfor ledelse og administration (sag nr. 5), vil der 

i større omfang end i dag blive brug for honoraransatte indsatsledere i MSBR, som det 

opfattes Beredskabsstyrelsen i deres udtalelse IKKE kan anbefale, og som vurderes 

værende en dyrere løsning for driften i MSBR. 


