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

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.


