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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler   

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-18 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

Godkendt 
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2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 00.30.14-G01-1-18 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. august 2018. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Administrationen har udarbejdet den anden budgetopfølgning i 2018 for perioden 1. 

januar – 31. august. 

 

Udarbejdelsen af denne budgetopfølgning, der er den anden efter skift til nyt 

økonomisystem, har også denne gang været udfordret netop på baggrund af skiftet af 

økonomisystem, hvor det stadig er overførslen af posteringer fra mellemregningskonti, 

der har givet de største udfordringer. 

I forbindelse med arbejdet med mellemregningskonti er det blevet afdækket, at 

340.880 kr. vedr. vagtcentralen fejlagtigt er blevet bogført på 

mellemregningskontoen, og dermed påvirker virker budget 2018, hvor det rettelig 

skulle have været bogført på regnskab 2017. Det forventes at denne fejl kan rummes 

inden for budgetrammen. 

 

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det justerede budget 2018, som 

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 25. april 2018 (sag nr. 2), samt 

Beredskabskommissionens godkendelse på samme møde (sag nr. 4) af at der kan 

anvendes en del af overskuddet fra sidste år. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at budgetopfølgningen er retvisende, samt at forventningerne til årets 

resultat er realistisk. 

 

 

ØKONOMI 

Driftsbudget 

Område Justeret 

budget 2018 

Forbrug pr. 

31/8 2018 

Forventer års-

resultat 

Personale 30.595.000 19.860.824 30.443.648 

Kapaciteter 16.867.197 12.445.800 17.708.197 

Indtægtsdækket 

virksomhed 

-3.070.000 671.343 -3.267.230 

Administration 3.219.132 2.261.798 3.742.125 

Vagtcentral -3.415.000 460.192 -2.942.500 

Driftbidrag fra 

kommunerne 

-44.296.329 -33.222.247 -44.296.329 

I alt 0 2.477.710 1.387.911 

-beløb er indtægter. 

 

Sagens bilag viser umiddelbart er forholdsmæssigt merforbrug på ca. 14 % for 

perioden. Dette skal ses i lyset af, at der pågår en proces med Næstved Kommune 

omkring ny aftale og finansieringsform af dagberedskaber og dermed 
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autoværkstedsfunktionen, der har bevirket at Næstved Kommune ikke er blevet 

faktureret for værkstedsydelserne siden januar måned. 

Derudover er administrationen også kommet bagud med udfakturering af andre 

ydelser pga. systemmæssige udfordringer ved skift af økonomisystem. 

Endvidere er forskellige forholdsvis store helårlige poster afholdt i indeværende 

periode. Det drejer sig bl.a. om kontrakten med Falck, udgiften til forsikringer og 

leasingudgiften. 

 

Det forventede merforbrug ved årets resultat skal ses i lyset af 

Beredskabskommissionens godkendelse til at anvende op til 2.092.000 kr. af 

overskuddet fra 2017, der fordeles med 

 Op til 850.000 kr. til indfrielse af leasinggæld 

 Op til 742.000 kr. til projekt arbejdsmiljø og samarbejde 

 Op til 500.000 kr. til implementering af persondataforordning 

 

På nuværende tidspunkt er der anvendt eller forventes anvendt 

 742.880 kr. til indfrielse af leasinggæld (to aftaler) 

 Op til 742.000 kr. til projekt arbejdsmiljø og samarbejde 

 Op til 150.000 kr. til implementering af persondataforordning 

 

Differencen mellem det anvendte beløb til indfrielse af leasinggæld, samt det 

forventede anvendte beløb til implementering af persondataforordning, og det 

godkendte maksimale beløb, der kan anvendes til disse emner udgør 457.120 kr., som 

foreslås anvendt til at dække beløbet på 340.880 kr. vedr. vagtcentralen, der 

fejlagtigt er bogført på regnskab 2018 (mellemregningskonto) i stedet for 2017. 

 

Når de forskellige projekter, som en del af sidste års overskud anvendes til, er 

afsluttet vil der ske en afrapportering med det endelige forbrug til 

Beredskabskommissionen. 

 

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag. 

 

 

BILAG 

Budgetopfølgning 2018.08.31 – MSBR Driftsbudget 2018 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at budgetopfølgningen tages til efterretning 

 at differencen på 457.120 kr. mellem den godkendte anvendelse af sidste års 

overskud og det reviderede forventede forbrug anvendes til at dække den 

fejlagtige bogføring mellem 2017 og 2018 på vagtcentralområdet 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

Godkendt 
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3. Revision af ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.07-P15-1-17 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en proces for revidering af ejerstrategien. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I forrige valgperiode besluttede Beredskabskommissionen på baggrund af 

Interessentskabskontraktens § 18, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 

medlemmer af Beredskabskommissionen til at udarbejde et forslag til en ejerstrategi 

for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

Arbejdsgruppens forslag til en ejerstrategi blev godkendt af Beredskabskommissionen 

på møde den 4. oktober 2016, hvorefter den blev fremsendt til endelig godkendelse i 

de enkelte ejerkommuner. 

 

Ejerstratigien med ejerkommunernes bemærkning indarbejdet blev endelig godkendt 

af Beredskabskommissionen på møde den 24. februar 2017. 

 

Der stilles her forslag om, at ejerstrategien revideres i hver valgperiode, og at 

revisionen påbegyndes i det første valgår, med henblik på godkendelse i valgår 2. 

 

En proces for revision af ejerstrategien kunne være, at Beredskabskommissionen 

nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Beredskabskommissionen 

med beredskabsdirektøren som sekretær, som påbegynder revisionsarbejdet efter en 

temadebat omkring ejerstrategien på næste ordinære møde i 

Beredskabskommissionen den 28. november 2018, hvor også MED-Hovedudvalget 

deltager i en del af mødet. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den beskrevne revisionsproces opfylder nuværende ejerstrategis 

beskrivelse af en revision, hvor det angives at revisionen skal ske senest midt i en 

valgperiode. 

 

Det er endvidere vurderingen, at der vil ske en styrkelse af både 

Beredskabskommissionens og ejerkommunernes ejerskab af og forståelse for 

ejerstrategien med den beskrevne revisionsproces. 

 

 

BILAG 

Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

af 15. juli 2016. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

 at ejerstrategien revideres i hver valgperiode med påbegyndelse af 

revisionsprocessen i valgår 1 med henblik op godkendelse i valgår 2 

 at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af 

Beredskabskommissionen, hvor det sikres at formandskabet, ejerkommunerne 

og medarbejderne er repræsenteret 

 at revisionsarbejdet påbegyndes efter en temadebat på næste ordinære møde i 

Beredskabskommissionen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

Godkendt 
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4. Naturbrande sommeren 2018  
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.01.02-G01-31-18 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om de mange udrykninger til natur- og markbrande i 

sommeren 2018. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Sommeren 2018 var en af de varmeste og tørreste somre i mange år, og varmen og 

tørken medførte væsentlig flere udrykninger til natur- og markbrande end det der kan 

betegnes som normalen målt ud fra et gennemsnit over flere år. 

 

Beredskabsstyrelsen har opgjort, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) i 

perioden maj-juli 2018 har haft 114 udrykninger til naturbrande, hvor det til 

sammenligning er opgjort et gennemsnit af udrykninger til naturbrande i de samme 

måneder i årene 2013-2017 på 24 udrykninger. 

Såfremt gennemsnittet på 24 udrykninger tages som udtryk for normalen, har der jf. 

Beredskabsstyrelsen været 4,75 gange flere udrykninger til naturbrande i år. 

 

MSBR har foretaget en lidt grundigere opgørelse over denne sommers udrykninger til 

natur- og markbrande, der viser at der i perioden 1. maj – 15. august 2018 er 

registreret 169 udrykninger. 

Der anvendt 3.483 mandtimer med en samlet lønudgift på ca. 670.000 kr., hvilket er 

ca. 2.750 mandtimer og ca. 520.000 kr. mere end den gennemsnitlige normal. 

 

Stationsvis fordeling af udrykningerne 

 St. Faxe 11 

 St. Fuglebjerg 22 

 St. Haslev 17 

 St. Herlufmagle 15 

 St. Næstved 46 

 St. Præstø 10 

 St. Ringsted 31 

 St. Stege 12 

 St. Vordingborg 5 

 

Robustheden i MSBR blev sat under pres, da der var dage, hvor alle vores 

brandstationer var indsat med alt disponibelt brandmandskab og materiel, hvor det i 

tilfælde af en udrykning mere ikke ville have været muligt at levere inden for det 

vedtagne serviceniveau. Heldigvis kom vi ikke i den situation. 

  

En del af brandmandskabet er blevet udfordret i forhold til deres hovedarbejdsgiver og 

deres familier i forbindelse med sommerens mange udrykninger, da det har betydet 

stort fravær fra både arbejdsplads og familien. 

Der er kendskab til, at brandmænd nu skal arbejde længere end normalt for at 

indhente den manglende arbejdstid ved deres fravær fra arbejdspladsen for at deltage 

i udrykningerne. 
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I forbindelse med de mange udrykninger fik vi skader på fire køretøjer, som heldigvis 

er blevet anerkendt af vores forsikringsselskab, så vi nøjes med en selvrisiko på 5.000 

kr. pr. skade. 

Heldigvis har der ikke været nogen alvorlige personskader i forbindelse med de mange 

udrykninger. 

 

 

VURDERING 

I det omfang at varme og tørre somre som i 2018 ikke bliver normalen, men der også 

er våde og kølige somre som i 2017, vurderes det, at årets mange udrykninger til 

natur- og markbrande skal opfattes som et naturligt udsving mellem årene, der 

håndteres inden for den kendte økonomiske ramme. 

 

 

ØKONOMI 

Meromkostningen til løn i forbindelse med sommerens mange udrykninger til natur- og 

markbrande afholdes inden for eksisterende økonomiske ramme. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og at der udtrykkes en stor tak til 

brandmandskabet og deres familier og hovedarbejdsgivere for indsatsen i forbindelse 

med de ekstraordinære mange natur- og markbrande, som sommeren 2018 bød på. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

Godkendt 
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5. Statusorientering 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.01.00-P05-2-17 

 

INDLEDNING 

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – juli 2018. 

 

 

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 - april 2018 har der i alt været 908 udrykninger/opgaver, hvor 195 omfatter 

opgaver, der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 713 

udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer. 

Ud af disse 713 udrykninger/opgaver, har der ikke har været nogen former for 

afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 540 tilfælde (75,7 %). 

 

Afvigelser omfatter 

 Afgangstid overskredet – 130 tilfælde (17,9 %) 

 Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 52 tilfælde (7,2 %) 

 Mangler holdleder på første køretøj – 3 tilfælde (0,4 %) 

 Mangler brandmænd på første køretøj – 12 tilfælde (1,7 %) 

 Mangler holdleder i udrykningen – 7 tilfælde (1,0 %) 

 Mangler brandmænd i udrykningen – 39 tilfælde (5,4 %) 

 

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår 

af vedlagte udrykningsstatistik. 

 

Omfanget af afvigelserne er udtrykt i nedenstående tabel, der også indeholder de 

gennemsnitlige overskridelser i forhold til afgangs- og ankomsttider, samt den 

gennemsnitlige mangel på bemandingen i udrykningerne 
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SAMLET (JAN-JUL) 2018 

       

  

Station Antal 
overskrid 

Afgangstid 

Gennemsnitlig 
overskrid 

Afgangstid 
(sek) 

Antal 
overskrid 
Ankomst 

Gennemsnitlig 
overskrid 

Ankomsttid 
(sek) 

Antal 
manglende 
Bemanding 

Gennemsnitlig 
mangel 

Bemanding 

Næstved 28 50 17 127 5 2,8 

Fuglebjerg 4 76 0 0 3 2,6 

Herlufmagle 2 25 2 54 8 2,6 

Vordingborg 25 70 7 72 8 2,1 

Præstø 11 62 4 120 1 1,0 

Stege 4 80 3 99 1 3,0 

Faxe 12 55 4 51 4 2,8 

Haslev 26 73 6 90 5 2,0 

Ringsted 18 64 9 99 8 1,4 

Totaler 130 63 52 100 43 2,2 

 

 

VURDERING 

Det er vurderingen, at oversigterne giver et retvisende billede af i hvilken udstrækning 

servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes. 

 

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

75,7 %. Der arbejdes på, sammen med brandstationsledere og medarbejdere på 

brandstationerne, at afdække årsager til afvigelserne samt finde mulige løsninger, 

men som det tidligere har været drøftet i Beredskabskommissionen, tegner der sig 

ikke umiddelbart nogen lette og omkostningsfrie løsninger. 

 

Det kan konstateres, at serviceniveauet for ankomsttider, der er defineret i den netop 

vedtagne plan for risikobaseret dimensionering af er overholdes fint. Det er i planen 

fastsat, at udrykningstiderne mindst skal overholdes i 80 % af udrykningerne – de er 

overholdt i 92,8 % af udrykningerne. 

 

 

BILAG 

Udrykningsstatistik MSBR - Januar-juli 2018 

Afvigelser ved udrykninger jan-jul 2018 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

Til efterretning  
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6. Danmark Redder Liv 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.07.00-G01-4-18 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om projekt Danmark Redder Liv. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Region Syddanmark, Region Sjælland, FirstAED og Dansk Førstehjælp er gået 

sammen om projekt Danmark Redder Liv, der har til formål at tilknytte minimum 

1.600 borgere i hver region, der kan blive tilkaldt til at yde førstehjælp ved hjertestop. 

 

Ifølge Dansk Hjertestopregister får knap 4.000 personer hvert år hjertestop uden for 

sygehusene. I 2016 var det kun 10,4 % af disse der overlevede i mere end 30 dage. 

For at overleve et hjertestop er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret 

førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert 

minut, der går. 

 

I august 2018 blev vedlagte brev sendt til kommunerne og beredskaberne i Region 

Sjælland, med henblik på at hjælpe projektet dels med at skabe kontakt til lokale 

beboerforeninger, lokalråd o.lign., og dels også at skabe opmærksomhed om projektet 

over for kommunernes og beredskabernes medarbejdere. 

 

Internt i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har projektet tidligere været 

præsenteret på eget Intranet med opfordring til medarbejdere og frivillige om at 

melde sig til projektet. 

I samarbejde med Region Sjælland arbejdes der på en opfølgning og genpræsentation 

af projektet over for medarbejdere og frivillige i MSBR. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at være et godt projekt som bør anbefales over for ejerkommunerne at 

støtte omkring, som det er beskrevet i kommunebrevet. 

 

 

BILAG 

Danmark Redder Liv - Kommunebrev 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Beredskabskommissionen drøfter om ejerkommunerne skal anbefales 

at støtte op om projekt Danmark Redder Liv, som beskrevet i kommunebrevet, og i 

givet fald hvordan det kan gøres. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

Beredskabskommissionen anbefaler ejerkommunerne, at støtte op om projekt 

Danmark Redder Liv. 
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7. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-18 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 26.09.2018 

Fraværende Henrik Rützou Aakast og Henrik Grauholm Mikkelsen  

 

 

Borgmester Ole Vivs, Faxe Kommune videregav ros fra en borger til beredskabet og 

det indsatte mandskab ved en større brand i Faxe Kommune, hvor borgerens stuehus 

blev reddet fra flammerne. 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om 

 politisk aftale af 10. september 2018 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om brandfolks arbejdsmiljø 

 forsinkelse på ca. 5 måneder fra leverandøren af lastvognschassier til ny 

vandtankvogn og ny automobilsprøjte til henholdsvis St. Stege og St. Præstø, 

det får den konsekvens, at der vil ske en midlertidig placering af køretøjer til 

Stege og Præstø fra de øvrige brandstationer. 

 

 

BILAG 

Politisk aftale om brandfolks arbejdsmiljø - 2018 


