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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler   

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-18 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.11.2018 

Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude 

(suppleret af Peter Risager Haslund) 

 

Godkendt   
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2. Endeligt budget 2019 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 00.30.00-S00-1-18 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til det endelige budget 2019. 

 

SAGSFREMSTILLING 

På møde i Beredskabskommissionen den 25. april 2018 blev der godkendt et foreløbigt 

driftsbudget for 2019, som blev fremsendt til ejerkommunerne. Det fremsendte 

budgetforslag gav ikke anledning til bemærkninger fra ejerkommunerne, og på den 

baggrund fastholdt Beredskabskommissionen på møde den 27. juni 2018 det 

fremsatte budgetforslag. 

Driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af budget 2018, regnskab 2016 og 

forventningerne til regnskab 2018, den vedtagne ejerstrategi, samt de ændringer i 

serviceniveau og dimensionering, som Beredskabskommissionen og ejerkommunerne 

har vedtaget i forhold til plan for risikobaseret dimensionering og service niveau for 

redningsberedskabet. 

 

VURDERING 

Det er vurderingen, at forslaget til budget 2018 giver et realistisk billede af 

fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR’s kerneopgaver 

ud fra plan for risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet, 

samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymer. 

 

ØKONOMI 

På baggrund af de vedtagne budgetter i ejerkommunerne, er der fremkommet 

følgende ændringer til kommunernes driftsbudget på beredskabsområdet 

 

Kommune Forslag (2018-

niv.) 

Vedtaget (2019-

niv.) 

Forskel Procent 

Faxe 8.448.646 8.615.929 167.283 1,98% 

Næstved 18.155.293 18.496.613 341.320 1,88% 

Ringsted 6.139.471 6.238.930 99.459 1,62% 

Vordingborg 11.138.755 11.339.777 201.022 1,80% 

I alt 43.882.165 44.691.249 809.084 1,84% 

 

Forskellen mellem det fremsendte budgetforslag og de vedtagne budgetter i 

kommunerne skyldes alene en reguleringen jf. KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent. 
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Budgetår 2019 2020 2021 2022 

          

Total drift         

Udgifter 58.315.749 57.868.837 57.426.393 56.988.374 

Indtægter -13.624.500 -13.624.500 -13.624.500 -13.624.500 

Netto 44.691.249 44.244.337 43.801.893 43.363.874 

      

Driftsbidrag fra kommunerne      

Faxe 8.615.929 8.494.913 8.409.963 8.325.864 

Næstved 18.496.613 18.317.155 18.133.984 17.952.644 

Ringsted 6.238.930 6.194.207 6.132.265 6.070.942 

Vordingborg 11.339.777 11.238.061 11.125.681 11.014.424 

I alt 44.691.249 44.244.337 43.801.893 43.363.874 

 

Med et indbyggerantal på 200.189 (4. kvt. 2018) i de fire ejerkommuner udgør 

nettodriftsudgifterne til redningsberedskabet ca. 223 kr. pr. indbygger. 

 

Takster for 2019 er fastsat ud fra nettoprisindekset for oktober 2018. 

Ud over pristalsreguleringen er der tilføjet en takst for indsatsledereftersyn og mindre 

opgaver, som indsatslederne løser alene fx mindre miljøopgaver. 

 

BILAG 

Driftsbudget 2019 MSBR 

Budget 2019 MSBR - Budgetbemærkninger 

Takster MSBR 2019 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at driftsbudget 2019, budgetbemærkninger og takster MSBR 2019 

godkendes. 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.11.2018 

Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude 

(suppleret af Peter Risager Haslund) 

 

Godkendt 
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3. Henlæggelse af beføjelser og pligter 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 02.34.18-K02-1-18 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. 

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

 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med en regelforenkling og liberalisering af byggeområdet overflyttes 

reglerne omkring brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven. 

 

I Byggeloven har der ind til nu ikke været lovhjemmel til at en kommunalbestyrelse 

kan delegere myndighedsopgaver til et kommunalt fællesskab efter § 60 i den 

kommunale styrelseslov. 

Da de kommunale byggemyndigheder typisk ikke har en vagtordning eller er til 

rådighed udenfor normal arbejdstid, ville den manglende lovhjemmel give 

udfordringer for alle kommunale redningsberedskaber, der er organiseret i 

fælleskommunale § 60 selskaber under ledelse af en fælles beredskabskommission, i 

situationer hvor der uden for normal arbejdstid i forbindelse med anmeldte og 

uanmeldte brandsyn konstateres forhold i og ved en bygning, der er til fare for 

personsikkerheden, idet redningsberedskabet ikke ville have gyldig lovhjemmel til at 

træffe afgørelser i form af påbud og/eller forbud. En mulighed der har været stil stede 

og anvendt hvor reglerne var hjemlet i Beredskabsloven. 

 

Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet har derfor udsendt en lovændring til 

Byggeloven, der gør det muligt for kommunerne at henlægge beføjelser og pligter til 

en fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om 

brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold 

efter byggeloven, og der er konkret risiko for personskade. 

 

Henlæggelsen af de nævnte beføjelser og pligter sker ved en godkendelse af vedlagte 

bilag til Interessentskabskontrakten i de enkelte ejerkommuner. 

 

VURDERING 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at Beredskabskommissionen anmoder 

ejerkommunerne om, at beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven (lov nr. 

734 af 8. juni 2018) henlægges til Beredskabskommissionen for MSBR. 

 

Såfremt henlæggelsen ikke sker vil det ikke være muligt for MSBR at træffe afgørelser 

i de i loven nævnte situationer, og der vil kun kunne træffes sådanne afgørelser af den 

kommunale byggemyndighed, hvilket igen forudsætter at repræsentanter for den 

kommunale byggemyndighed, kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid. 

 

Efter godkendelse i ejerkommunerne skal bilaget fremsendes til godkendelse i 

Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen). 

 

BILAG 

Lov nr. 734 af 8. juni 2018 – Lov om ændring af byggeloven 

Bilag 2 til Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at der fremsendes en anmodning til ejerkommunerne om godkende 

vedlagte bilag til Interessentskabskontrakten og dermed godkende en henlæggelse af 

beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven (lov nr. 734 af 8. juni 2018). 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.11.2018 

Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude 

(suppleret af Peter Risager Haslund) 

 

Godkendt 
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4. Ordinære møder i 2019 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-3-18 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens ordinære møder i 

2019. 

 

SAGSFREMSTILLING 

De foreslåede mødedatoer er fastlagt ud fra et nødvendigt tidsperspektiv i forhold til 

aflæggelse af årsrapport for 2018, behandling af forslag til budget 2020 og 

budgetkontroller for henholdsvis første kvartal og 2/3 af 2019. 

 

 Onsdag den 13. marts 2019 kl. 08.00–10.00 – Årsrapport 2018 

 Onsdag den 25. april 2019 kl. 08.00–10.00 – 1. behandling af budget 2020 

 Torsdag den 27. juni 2019 kl. 08.00–12.00 – 2. behandling af budget 2020 og 

temamøde med MED-Hovedudvalget 

 Onsdag den 11. september 2019 kl. 08.00–10.00 – evt. opfølgning på budget 

2020 

 Onsdag den 4. december 2019 kl. 08.00–10.00 – endeligt budget 2020, 

deltagelse af MED-Hovedudvalget 

 

VURDERING 

Det vurderes, at de foreslåede datoer for Beredskabskommissionens møder i 2019 er 

hensigtsmæssige i forhold processerne omkring aflæggelse af årsrapport og næste års 

budget. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at de foreslåede tidspunkter for Beredskabskommissionens møder i 

2019 godkendes. 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.11.2018 

Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude 

(suppleret af Peter Risager Haslund) 

 

Godkendt 

 
  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 28. november 2018 

 

8 

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 – september 

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 - september 2018 har der i alt været 1.156 udrykninger/opgaver, hvor 230 

omfatter opgaver, der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 926 

udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer. 

Ud af disse 926 udrykninger/opgaver, har der ikke har været nogen former for 

afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 698 tilfælde (75,4 %). 

 

Afvigelser omfatter 

 Afgangstid overskredet – 162 tilfælde (17,2 %) 

 Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 60 tilfælde (6,4 %) 

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

 Mangler brandmænd på første køretøj – 13 tilfælde (1,4 %) 

 Mangler holdleder i udrykningen – 9 tilfælde (1,0 %) 

 Mangler brandmænd i udrykningen – 56 tilfælde (6 %) 

 

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-SEP) 2018 

       

  

Station Antal 
overskrid 

Afgangstid 

Gennemsnitlig 
overskrid 

Afgangstid 
(sek) 

Antal 
overskrid 
Ankomst 

Gennemsnitlig 
overskrid 

Ankomsttid 
(sek) 

Antal 
manglende 
Bemanding 

Gennemsnitlig 
mangel 

Bemanding 

Næstved 37 48 21 116 10 2,1 

Fuglebjerg 5 82 0   6 2,5 

Herlufmagle 2 25 2 54 8 2,6 

Vordingborg 28 71 7 72 13 1,8 

Præstø 13 69 4 120 2 1,0 

Stege 7 65 3 99 1 3,0 

Faxe 16 69 5 167 6 2,2 

Haslev 30 66 6 90 7 2,1 

Ringsted 25 55 12 102 14 1,3 

Totaler 163 62 60 107 67 2,0 

 

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 

75,4 %. Der arbejdes kontinuerligt 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 93,6 % af udrykningerne. 

 

BILAG 

Udrykningsstatistik MSBR - Januar-juli 2018 

Afvigelser ved udrykninger jan-jul 2018 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.11.2018 

Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude 

(suppleret af Peter Risager Haslund) 

 

Til efterretning 
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6. Temadebat om revision af ejerstrategien 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.07-P15-1-17 

 

INDLEDNING 

Denne sag er dialog omkring ejerstrategi og revision af ejerstrategien med inddragelse 

af MED-Hovedudvalget. 

 

SAGSFREMSTILLING 

På Beredskabskommissionens møde den 26. september blev det vedtaget at 

gennemføre en temadrøftelse med inddragelse af MED-Hovedudvalget omkring 

ejerstrategien og revisionen af ejerstrategien. 

 

I den nuværende ejerstrategi angives det, at den skal revideres senest midt i en 

valgperiode. 

 

Beslutningen fra mødet den 26. september 2018 er, 

 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 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den vedtagne revisionsproces opfylder nuværende ejerstrategis 

beskrivelse af en revision. 

 

Det er endvidere vurderingen, at der med den vedtagne revisionsproces vil ske en 

styrkelse af Beredskabskommissionens, ejerkommunernes og selskabets ejerskab af 

og forståelse for ejerstrategien. 

 

BILAG 

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

af 15. juli 2016. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at der på mødet gennemføres en dialogproces omkring ejerstrategien 

med fokus på formål og hensigter. Processen skal føre til nedsættelse af en 

arbejdsgruppe til at forestå revisionsarbejdet. 

Arbejdsgruppen skal senest på Beredskabskommissionens møde i juni 2019 

fremlægge forslag til en revideret ejerstrategi. 

 

BESLUTNING 

Temadebatten blev gennemført som gruppearbejde, der gav in put til det videre 

revisionsarbejde i arbejdsgruppen. 

Der blev specielt nævnt, at en revideret ejerstrategi skal have fokus på 

 at skabe større ejerskab i ejerkommunerne med en rød tråd til medarbejderne 

 fastholdelse og rekruttering af medarbejdere 

 

Arbejdsgruppen blev etableret med følgende medlemmer 

Knud Erik Hansen 
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Carsten Rasmussen 

Henrik Hvidesten 

Bent Maigaard 

Bo Engeset 

Knud Erik Døssing 

Christian Strande Mogensen 

Politi vender tilbage om de ønsker repræsentation i arbejdsgruppen  
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7. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-18 

 

Beredskabskommissionen, 28.11.2018 

Fraværende Ole Vive, Mikael Smed, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude 

(suppleret af Peter Risager Haslund) 

 

 

Spørgsmål fremsendt på mail fra Cathrine Riegels Gudbergsen omkring mulighed for 

at brandfolk kunne køre direkte til et skadested i egen bil i stedet for at køre til 

brandstationen blev drøftet. 

Emnet kunne være et delemne i et kommende temamøde med MED-Hovedudvalget 

omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

Cathrines spørgsmål og beredskabsdirektørens notat vedr. udfordringer ved en sådan 

ordning vedlægges som bilag. 

 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om en national undersøgelse i 2019 omhandlende 

de kommunale redningsberedskaber robusthed og dimensionering samt støtte fra 

Beredskabsstyrelsens værnepligtige. 

Kommissorie for undersøgelsen vedlægges som bilag. 


