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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler   

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Godkendt 
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2. Årsrapport 2017 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til årsrapporten for 2017 vedr. aktiviteter og 

økonomi i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s økonomi og aktiviteter i 2017 fremlægges til godkendelse. 

Årsrapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Næstved Kommunes Center for 

Koncernservice og Økonomi. 

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2017. 

 

Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de 

retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og 

Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der 

omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. MSBR aflægger regnskab som et § 60 

fællesskab. 

 

Regnskabspraksis er i 2017 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ 

vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016. 

Kasse- og regnskabsregulativet har sammen med en opsplittet og udspecificeret 

budget og kontoplan dannet rammen om den løbende budgetstyring og –kontrol. 

Der er foretaget ledelsestilsyn månedsvis, der sammen med FIE-regneark fra Prisme 

økonomisystem har fungeret som budgetopfølgning. 

Der er aflagt budgetkontrol til Beredskabskommissionen på møderne den 26. april 

2017 og 25. oktober 2017. 

I forhold til budgetkontrollen den 25. oktober 2017, der omfattede perioden 1. januar 

– 31. august 2017, er det primært mindre udgifter end anslået i forbindelse med 

 løn i forbindelse med operative opgaver,  

 instruktørlønninger til uddannelsesaktivitet i Frivilligenheden 

 el, vand og varme på brandstationerne 

 leasingudgifter 

 

samt større indtægter end anslået i forbindelse med 

 vagtcentralen 

 kursusaktivitet og eftersyn af brandmateriel og hjertestartere 

 blinde alarmer og oprydning efter miljøuheld og færdselsuheld 

 samaritter, vagt og forplejningsopgaver 

 

der er årsagerne til forskellen i årsrapportens resultat. 

 

Ledelsens mål for 2017 har udover fortsat fokus på sikker drift samtidig med den 

fortsatte proces omkring etableringen af MSBR, hvor borgere og virksomheder ikke 

skulle opleve svigt eller serviceforringelser, været gennemførelse af udbud af driften 

af brandstationerne i Præstø og Stege, samt færdiggørelsen og behandlingen af oplæg 

og plan til nyt fælles serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet. 
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VURDERING 

Det vurderes, at årsrapporten giver et retvisende billede af MSBR’s overordnede 

aktiviteter og økonomi for året 2017. 

 

Med undtagelse af færdiggørelsen og behandlingen af oplæg og plan til nyt fælles 

serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet, der er fremsendt til 

ejerkommunerne for behandling i byråd/kommunalbestyrelser primo 2018, er det 

ledelsens opfattelse, at målsætningen er opnået. 

 

Det er ledelsens vurdering, at en del af årsagerne til overskuddet i 2017 er af 

permanent karakter, eksempelvis mindre udgifter til el, vand og varme på 

brandstationerne, og til løn, samt større indtægter ved vagtcentralen, kursusaktivitet 

og assistanceopgaver. 

 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at anbefalingerne i revisionsberetningen til de 

forskellige punkter i årsrapporten indarbejdes i næste årsrapporten for  2018, som 

alligevel forventes at være anderledes på flere punkter, da grundlaget for 

regnskabsaflæggelsen er ændret i form af nyt økonomisystem og ændret opbygning af 

kontoplanen. 

 

 

ØKONOMI 

Årets resultat udviser et overskud på driften på ca. 3.579 t. kr., hvorfra der skal 

fratrækkes en udgift for de samlede finansielle poster på ca. 88 t. kr. således at det 

samlede overskud udgør ca. 3.492 t. kr. 
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BILAG 

Årsrapport 2017 MSBR 

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2017 

Revisionsberetning MSBR 2017 

Revisionspåtegning MSBR 2017 

BDO opdateret aftale om revision af årsregnskab MSBR 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2017 MSBR godkendes, og fremsendes til 

ejerkommunerne for videre behandling 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Gæst Camilla Hovmand Larsen til gennemgang af Årsrapport 2017 

 

Godkendt med bemærkning 

Ved førstkommende budgetopfølgning/kontrol vedr. budget 2018 samt ved behandling 

af budget 2019 tages der stilling til en prioritering af det forventede varige 

økonomiske råderum. 
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3. Årsrapport 2017 vedr. forsikringer 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om årsrapport 2017 om forsikringer for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s forsikringsforhold for 2017 fremlægges til orientering. 

Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & Faxe 

Kommuner. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 

2017. 

 

Skadesbilledet for 2017 

 Arbejdsulykker har der været 12 stk. af, hvoraf 9 stk. ikke har betydet fravær 

over 1 dag. 1 ulykke har betydet fravær mellem 14-20 dage, 1 ulykke har 

betydet fravær mellem 21-29 dage og 1 ulykke har betydet fravær mellem 1-3 

måneder. 

Der er i 2017udbetalt erstatning i forbindelse med arbejdsulykker, brilleskader 

og lægeerklæringer på samlet 56.299 kr. 

 Autoskader har der været 6 stk. af med en samlet udgift til selvrisiko på 

30.000 kr. 

 

VURDERING 

Det vurderes, at årsrapporten om forsikringer giver et retvisende billede af MSBR’s 

overordnede forsikringsforhold og skadesbillede for året 2017. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifterne til forsikringer i 2017 udgør 1.393.031 kr. 

 

 

BILAG 

Årsrapport 2017 om Forsikringer for MSBR. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2017 om Forsikringer tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Til efterretning 
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4. Godkendelse af Interessentskabskontrakt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om endelig godkendelse af Interessentskabskontrakten. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På Beredskabskommissionens møde den 23. november 2015 blev der vedtaget 

forskellige ændringer i Interessentskabskontrakten, som Statsforvaltningen havde 

anbefalet i sin første betingede godkendelse af kontrakten, der blev meddelt med brev 

af 27. oktober 2015. 

 

Den ændrede Interessentskabskontrakt blev den 24. november 2015 fremsendt til 

ejerkommunerne med anmodning om behandling i kommunalbestyrelserne med 

henblik på en godkendelse. Alle fire kommunalbestyrelser godkendte ændringer i 

Interessentskabskontrakten og den 11. januar 2016 blev den ændrede kontrakt 

fremsendt til Statsforvaltning for endelig godkendelse. 

 

Statsforvaltningen svarede tilbage med brev af 26. januar 2016 med endnu en 

betinget godkendelse af Interessentskabskontrakten. Godkendelsen er betinget af en 

yderligere præcisering af kontraktens § 3, stk. 1 vedr. varetagelse af 

myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven og beskyttelsesrumsloven. 

Statsforvaltningen medsendte forslag til formulering, som er anvendt og godkendt i en 

anden lignende sag. 

 

Det var Statsforvaltningens vurdering, at ændringen/præciseringen af 

Interessentskabskontraktens § 3, stk. 1 ikke skal behandles i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser. 

 

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 9. marts 2016 en 

ændring/præcisering af Interessentskabskontraktens § 3, stk. 1 ud fra 

Statsforvaltningens anbefaling. 

Ændringen/præciseringen omhandler en tydeliggørelse af overdragelsen af 

kompetence fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) 

til at varetage myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum, 

når de nødvendige lovhjemler var på plads. 

Disse lovhjemler kom på plads med virkning fra den 1. juli 2016, og blev godkendt 

som bilag til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen på møde den 4. 

oktober 2016. 

 

Interessentskabskontrakten med ændringen/præciseringen med bilag blev fremsendt 

til Statsforvaltningen med mail af den 6. oktober 2016 for endelig godkendelse. 

 

Den 1. april 2017 blev tilsynet med kommunerne ændret fra Statsforvaltningen til 

Ankestyrelsen. 

 

Ankestyrelsen meddeler med brev af 22. januar 2018 endelig godkendelse af 

Interessentskabskontrakten. 
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VURDERING 

Godkendelsesprocessen vurderes for afsluttet. 

 

 

BILAG 

Ankestyrelsens endelige godkendelse af Interessentskabskontrakt 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Til efterretning 
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5. Masteraftale vedr. leasing 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en masteraftale med Kommuneleasing vedr. 

leasing. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med godkendelsen af plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet, hvor der indgik en investeringsplan for køretøjer for årene 

2017-2031, samt i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt om driften af 

brandstationerne i Præstø og Stege, er der indhentet tilbud fra Kommuneleasing på en 

Masteraftale vedr. leasing i perioden 2018-2021. 

Jf. pkt. 6 i Ejerstrategien skal investeringer og genanskaffelser af større materiel og 

køretøjer finansieres via leasing. 

 

Formålet med en masteraftale er, at der indenfor Beredskabskommissionens 

funktionsperiode aftales et maximalt indkøbsbeløb der kan finansieres via leasing, og 

som kun skal godkendes en gang af ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser. 

De enkelte leasingaftaler skal indgås jf. de vedtagne tegningsregler i Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), hvilket betyder at alle aftaler der overstiger 1 

mio. kr. skal godkendes af Beredskabskommissionen inden Formand og 

Beredskabsdirektør kan give et bindende tilsagn. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at Masteraftalen med dens rådighedsbeløb er passende til at omfatte 

planlagte investeringer i køretøjer jf. investeringsplanen fra plan for risikobaseret 

redningsberedskab indenfor denne funktionsperiode for Beredskabskommissionen, 

samt køb af køretøjer i forbindelse med ny kontrakt med Falck om driften af 

brandstationerne i Præstø og Stege. 

 

Det vurderes som en administrativ fordel, at operere med en sådan masteraftale, der 

gør at de enkelte leasingaftaler ikke skal fremsendes til behandling i ejerkommunernes 

byråd/kommunalbestyrelser. 

 

Det er vurderingen, at det er den bedst opnåelige aftale til formålet. 

 

Masteraftalen skal fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på 

godkendelse jf. § 8 i Interessentskabskontrakten. 

 

 

ØKONOMI 

Masteraftalen indebærer at Kommuneleasing stiller 15 mio. kr. til rådighed for MSBR 

frem til den 31. december 2021, der kan anvendes til køretøjer og redningsmateriel. I 

forhold til vedtaget investeringsplan og indkøb af køretøjer til brandstationerne i 

Præstø og Stege forventes det, at Masteraftalens rådighedsbeløb indenfor periode 

2018-2021 vil blive udbyttet med 97 %. 

 

Udgifter i forbindelse med masteraftalen og tilhørende leasingaftaler afholdes indenfor 

MSBR’s driftsbudget. 



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 15. marts 2018 

 

11 

 

Finansiering af driftsaktiver via leasing er ikke omfattet af Økonomi- og 

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse i forhold til kommunernes deponering og 

låneramme. 

 

 

BILAG 

Kommuneleasing Masteraftale 

Investeringsplan RBD 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at Masteraftalen med Kommuneleasing godkendes 

 at Masteraftalens rammer alene anvendes til investeringer jf. vedtaget 

investeringsplan og indkøb af køretøjer i forbindelse med ny kontrakt med 

Falck om driften af brandstationer i Præstø og Stege 

 at Masteraftalen fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på 

godkendelse 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Godkendt 

  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 15. marts 2018 

 

12 

6. Aftale om driften af brandstationerne i 

Præstø og Stege 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om aftalen med Falck om driften af brandstationerne i Præstø 

og Stege. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På møde i Beredskabskommissionen den 13. december 2017 blev det besluttet at 

fortsætte forhandlingerne med Falck om en ny aftale om driften af brandstationerne i 

Præstø og Stege, og Formanden og Beredskabsdirektøren blev bemyndiget til at indgå 

endelig og bindende aftale med Falck uden yderligere behandling i 

Beredskabskommissionen. 

 

Forhandlingerne er nu færdige med Falck, og der er opnået enighed om en kontrakt 

for en 7-årig periode omkring driften af de to brandstationer med start den 1. januar 

2019. 

Hovedelementerne i kontrakten er, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) 

indkøber en ny automobilsprøjte til St. Præstø og en ny vandtankvogn til St. Stege, 

samt køber eksisterende brugte køretøjer af Falck, som består af 

 1 vandtankvogn, St. Præstø 

 1 tanksprøjte, St. Stege 

 1 hurtig slukningsenhed (HSE), St. Stege 

 1 redningsbåd med trailer, St. Stege. 

 

Falck står for driften af MSBR’s vognpark på de to brandstationer. 

 

Derudover leverer og drifter MSBR alt kommunikationsudstyr. 

 

Falck leverer og drifter alle øvrige elementer som mandskab, udstyr og materiel, 

bygninger mv. 

 

Kontrakten er underskrevet af alle parter. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at resultatet af kontraktforhandlingerne er tilfredsstillende, og den 

indgåede kontrakt vil skabe rammerne for en stabil drift af brandstationerne i Præstø 

og Stege de kommende 7 år. 

 

 

ØKONOMI 

Indkøbet af de to nye køretøjer samt købet af de brugte køretøjer af Falck finansieres 

via leasing. Den samlede årlige leasingudgift til indkøbene vil være ca. 390 t. kr., som 

MSBR’s samlede udgifter til leasing vil stige med. Denne stigning kompenseres der for 

med en lavere kontraktsum til Falck. 

Kontraktsummen i den nye kontrakt med Falck udgør ca. 4,36 mio. kr. (2017-niveau). 

Kontraktsummen i den nuværende kontrakt med Falck udgjorde i 2017 ca. 4,8 mio. 

kr. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Til efterretning 
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7. Status på godkendelse af plan for 

risikobaseret redningsberedskab 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

INDLEDNING 

I denne sag gives der en statusorientering på godkendelsesprocessen af plan for 

risikobaseret redningsberedskab i ejerkommunerne, og der skal tages stilling til 

mulige konsekvenser for ejerkommunernes forbehold eller betingelser i forbindelse 

med deres behandling og godkendelse af planen. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Efter møde i Beredskabskommissionen den 13. december 2017, hvor plan for 

risikobaseret redningsberedskabet blev godkendt med bemærkninger om, at 

redningsbåden på St. Faxe indgår i investeringsplanen, og at køretøjer og materiel, 

der udgår af primær beredskabet (brandkoprset) overgår i nødvendigt omfang til det 

supplerende beredskab (frivilligenheden), blev planen fremsendt til ejerkommunerne 

den 12. december 2017 med ønske om at planen bliver behandlet i kommunernes 

byråd/kommunalbestyrelser. 

 

Planer er på nuværende tidspunkt blevet behandlet i Faxe, Næstved og Vordingborg 

kommuner. Byrådet i Ringsted Kommune behandler sagen på møde den 12. marts 

2018. 

Tilbagemeldingerne er, at Næstved og Vordingborg kommuner har godkendt planen 

uden yderligere bemærkninger. Faxe Kommune har godkendt planen med følgende 

bemærkninger 

1) Der fortsættes med honorarlønnede indsatsledere i Faxe Kommune. 

2) Indsatsledere kører ikke med til reducerede udrykninger, besparelse på 50.000 

kr. årligt. 

3) Uddannelser harmoniseres på tværs af brandstationerne, besparelse på 60.000 

kr. årligt. 

4) Reduceret udrykning for brandfolk gennemføres ikke. 

5) Bådberedskabet skal fremgå af dimensioneringen, både hvad angår mandskab, 

uddannelse og materiel. 

6) Reduktionen i antallet af sagsbehandlere til forebyggende del, udmøntes i 

reduktion af Faxe Kommunes betaling til Midt- og Sydsjællands Brand & 

Redning (MSBR). 

 

Indstillingen i sagen til Byrådet i Ringsted Kommune er en godkendelse af fremsendt 

plan for risikobaseret redningsberedskab. 

 

Redningsbåden på St. Faxe fremgår ikke af den tilknyttede investeringsplan til plan for 

risikobaseret redningsberedskab, hvilket også gør sig gældende 

 

 

VURDERING 

Faxe Kommunes bemærkninger til godkendelsen af plan for risikobaseret 

redningsberedskabet vurderes til følgende konsekvenser/ændringer 

Ad 1) Ingen ændring da det følger planen og Beredskabskommissionens indstilling 

Ad 2) Ingen ændring da det følger planen og Beredskabskommissionens indstilling 
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Ad 3) Ingen ændring da det følger planen og Beredskabskommissionens indstilling 

Ad 4) Planen og Beredskabskommissionens indstilling betød en tilpasning af 

udrykningssammensætningerne i forhold til eksisterende planer i kommunerne, 

dog med en reducering fra 15 til 8 alarmmeldinger hvor der kan køres med 

reduceret udrykninger i forhold til Faxe Kommunes plan for risikobaseret 

redningsberedskab fra oktober 2012. 

Den samlede besparelse ved at gennemføre reduceret udrykning var beregnet 

til 150.000 kr. Ved ikke at gennemføre brugen af reducerede udrykninger i Faxe 

Kommune vil den fulde besparelse ikke kunne opnås, hvor det antages, at den 

manglende besparelse svarer til Faxe Kommunes budgetandel, der udgør 19 % 

svarende til 28.500 kr. i denne sammenhæng. Dette kan finansieres ved, at 

Faxe Kommunes andel af ejerstrategiens 1 % reduktion af driftsbudgettet 

reduceres med 28.500 kr. (2017-niveau). 

Ad 5) Bådberedskabet på St. Faxe vil sammen med bådberedskaberne på St. 

Næstved, St. Ringsted, St. Stege og St. Vordingborg blive beskrevet i et 

uddybende notat til planen. 

Ingen af redningsbådene er medtaget i nuværende investeringsplan, da det ikke 

er forventning, at der inden for investeringsplanens tidshorisont (2017-2031) 

skal investeres i nye redningsbåde. Erfaringen er, at disse både holder i mange 

år, og udelukkende kræver almindelig vedligeholdelse, der afholdes inden for 

driftsbudgettets samlede omkostninger til køretøjer og materiel. 

Ad 6) Planforslagets fremstilling af ressourceforbruget i Myndigheds- og Forebyggende 

afdeling er en fortsættelse af organiseringen, der lå til grund for dannelsen af 

MSBR, og som blev godkendt i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser i 

2015. 

I forbindelse med Beredskabskommissionens behandling af sagen om 

risikobaseret redningsberedskab blev det besluttet at gennemføre en analyse af 

ressourcebehovet for det administrative og ledelsesmæssige område. Denne 

analyse blev gennemført af en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra 

hver af ejerkommunerne og ledelsen i MSBR (direktøren og to afdelingschefer). 

Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport, der beskrev muligheder og 

konsekvenser, som Beredskabskommissionen behandlede på møde den 13. 

december 2017, hvor Beredskabskommissionen besluttede ikke at gennemføre 

nogle af de foreslåede effektiviseringsmuligheder ud over en optimering af 

arbejdsgange og systemunderstøttelse. 

 

Det kan supplerende oplyses, at Faxe Kommune i 2013 indgik en aftale med 

Næstved Kommune omkring udførelse af myndigheds- og forebyggelsesopgaver 

inden for redningsberedskabet, samt driften af frivilligenheden i Faxe Kommune. 

I den forbindelse blev der virksomhedsoverdraget 2 medarbejdere til Næstved 

Brand & Redning. Aftalen fastsatte en pris for udførelsen af opgaverne, ikke 

hvor mange årsværk der skulle anvendes på opgaverne. Denne pris antages at 

være en del af Faxe Kommunes budget ved dannelsen af MSBR. MSBR leverer 

de samme opgaver til Faxe Kommune, som aftalen fra 2013 omfatter. 

 

 

ØKONOMI 

Tilbagemeldingerne fra Næstved og Vordingborg kommuner på plan for risikobaseret 

redningsberedskab har ikke nogen økonomisk påvirkning. 
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Vedr. de 6 bemærkninger knyttet til Faxe Kommune godkendelse af plan for 

risikobaseret redningsberedskab har bemærkningerne 1, 2, 3 og 5 ikke nogen 

økonomisk påvirkning. 

Bemærkning 4 kan få den påvirkning at Faxe Kommunes andel af ejerstrategiens 1 % 

reduktion af driftsbudgettet fremadrettet reduceres med 28.500 kr. (2017-niveau). 

I forhold til bemærkning 6 vil den økonomiske påvirkning være afhængig af 

Beredskabskommissionens stillingtagen til hvilken konsekvens det skal have. 

 

 

BILAG 

Tilbagemeldinger fra Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. 

Plan for risikobaseret redningsberedskab MSBR juni 2017 

Investeringsplan RBD 

Udrykningssammensætninger – RBD samlet 

Uddybende notat til Plan for Risikobaseret Redningsberedskab for MSBR - 

bådberedskab 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at 

1. Faxe Kommunes andel af ejerstrategiens 1 % reduktion af driftsbudgettet 

fremadrettet reduceres med 28.500 kr. (2017-niveau), 

2. uddybende notat til plan for risikobaseret redningsberedskab omkring 

bådberedskabet godkendes, 

3. at Beredskabskommissionen tager stilling til hvilken konsekvens bemærkning 

nr. 6 til Faxe Kommunes godkendelse af planen skal have 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Ad 1 og 2 – Godkendt 

 

Ad 3 – Formand og beredskabsdirektør går i dialog med Faxe Kommune med henblik 

på Faxe Kommune endelige godkendelse af dimensioneringen. 
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8. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune 

 

Notat fra medarbejderrepræsentanter fremsendt til Beredskabskommissionens 

medlemmer blev drøftet. Formanden melder tilbage til medarbejderrepræsentanterne. 

 

 

På baggrund af aftalen med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege, 

hvor køretøjer mv. hjemtages, vil investeringsplanen blive opdateret. 

 

 

På næste møde vil der blive givet en orientering om de beredskabsmæssige aspekter i 

forhold til Camp Adventure ved Gisselfeld der bl.a. kommer til at indeholde et 45 m 

højt trætårn i skoven. 

 

 


