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Sagsfremstilling

Det er i dag den enkelte kommunes ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter 
risikoforholdene i kommunen, den såkaldte risikobaserede dimensionering, jf. bekendtgørelse nr. 
765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Kommunen skal således 
sikre, at redningsberedskabet kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende 
indsats i forbindelse med brande, ulykker og katastrofer. 

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, 
dimensionering og materiel beskrives i en plan for det samlede kommunale redningsberedskab. 
Planen skal vedtages af Byrådet, og den skal revideres, når udviklingen gør det nødvendigt - dog 
mindst én gang i hver kommunal valgperiode. 

Som en konsekvens af sammenlægningen af beredskaberne i Næstved, Ringsted Vordingborg og 
Faxe kommuner til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), har MSBR nu udarbejdet 
vedlagte forslag til plan for risikobaseret dimensionering af det samordnede redningsberedskab.
 
MSBR har udarbejdet en risikoprofil for de fire ejerkommuner, der indeholder en identifikation  og 
analyse af de lokale risici i dækningsområdet, f.eks. farlige virksomheder, steder, hvor mange 
mennesker opholder sig m.v. Redningsberedskabets dimensionering, det vil sige størrelsen af 
beredskabet, herunder blandt andet antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og 
uddannelsesniveau, er fastsat på baggund af af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.
 
Planen har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvis udtalelse vedlægges. 
Beredskabsstyrelsen forudsætter, at udtalelsen indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og 
endeligt vedtages af de fire kommunalbestyrelser. Der vedlægges endvidere udtalelse fra MED-
Hovedudvalget, som har drøftes Beredskabsstyrelsens udtalelse.
 
Planen blev herefter godkendt i møde i Beredskabskommissionen den 13. december 2017. 
Kommissionen godkendte planen, tog Beredskabstyrelsens udtalelse til efterretning, og oversendte 
sagen til godkendelse i de fire ejerkommuners byråd/kommunalbestyrelser.
 
Specielt vedrørende planens konsekvenser for Faxe Kommune kan følgende bemærkes:
 
MSBR, herunder stationerne i Faxe og Haslev drives efter den nye plan stort set med uændret 
serviceniveau i forhold til nu. Der vil for hele dækningsormådet dog blive foretaget mindre 
besparelser for samlet ca. 260.000 kr. årligt. Indsatsledere kører ikke med til reducerede 
udrykninger (50.000 kr. årligt),  der anvendes reducerede udrykninger ved meldinger om mindre 
komplicerede hændelser (150.000 kr. årligt), og uddannelser harmoneres på tværs af 
brandstationerne (maks. 60.000 kr. årligt).
 



Beredskabsstyrelsen anfører i sin udtalelse, at man som udgangspunkt finder, at MSBR med den 
planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvalig indsats, idet den 
dimensionering, der var fastlagt i de fire kommuner, der nu udgør MSBR, videreføres i det 
samordnede redningsberedskab.
Beredskabsstyrelsen anfører dog ligeledes, at Beredskabskommissionen, inden Kommissionen 
fremlægger forslaget for Kommunalbestyrelsen, nøje overvejer, om indsatsledervagten i Faxe 
kommune, som nu, alene varetages af honorarlønnede (deltidsansatte) indsatsledere. 
 
Kommentarer fra Faxe kommunes administration
Faxe Kommune anbefaler, at der fortsættes med honorarlønnede indsatsledere i Faxe Kommune. 
Der har ikke været forhold, som taler imod denne løsning, og de honorarlønnede indsatsledere har 
endvidere stillet op som brandfolk/holdledere, når der har været behov for dette.
 
Der lægges op til besparelse ved reduceret udrykning på 150.000 kr., som betyder, at der skal køre 
færre brandfolk til udvalgte indsatser, end ved normaludrykninger. Dette fordrer/kræver at man i 
udkaldene til brandfolkene kan begrænse fremmødet på stationerne. Dette anbefales ikke, idet det 
kan begrænse brandfolkenes engagement.
 
Redningsbåden i Faxe fremgår ikke af investeringsplanerne fra MSBR. Det bør præciseres, at der 
skal være et fungerende bådberedskab fra stationen i Faxe. Dette gælder både materiel og 
mandskab.
 
Den forebyggende del er også vigtig, her skal byrådet være opmærksomme på, at der til MSBR fra 
Faxe Kommune er overført budget til 2 sagsbehandlere inkl. overhead i forbindelse med dannelsen 
af MSBR. MSBR lægger op til, at der for hele MSBR’s område skal være 4 sagsbehandlere. Der 
bør således kunne hentes en besparelse til Faxe Kommune på dette felt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60.
Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomi

MSBR reducerer Faxe kommunes bidrag i forhold til antallet af sagsbehandlere til forebyggende 
del.

Besparelserne i forbindelse med reducerede udrykninger for indsatsledere og i forbindelse med 
harmonisering af uddannelser, tilbageføres ejerkommunerne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling:

Center for Ejendomme indstiller: 
 



 At plan for risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 
godkendes med følgende bemærkninger: 

o Der fortsættes med honorarlønnede indsatsledere i Faxe Kommune. 
o Indsatsledere kører ikke med til reducerede udrykninger, besparelse på 50.000 kr. 

årligt. 
o Uddannelser harmoniseres på tværs af brandstationerne, besparelse på 60.000 kr. 

årligt. 
o Reduceret udrykning for brandfolk genemføres ikke. 
o Bådberedskabet skal fremgå af dimensioneringen, både hvad angår mandskab, 

uddannelse og materiel. 
o Reduktionen i antallet af sagsbehandlere til forebyggende del, udmøntes i reduktion 

af Faxe Kommunes betaling til MSBR.

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 18:
Anbefales overfor byrådet med bemærkning, at administrationen udarbejder et uddybende notat, 
som vedhæftes til byrådets behandling af sagen.
 
Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).
 
Supplerende sagsfremstilling 2. februar 2018:
Uddybende notat er vedhæftet sagen.

Beslutning i Byrådet den 8. februar 2018

Godkendt.

Bilag
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