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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler 
Sagsnr. 14.00.06-P35-2-18

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen

Godkendt
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2. Årsrapport 2018 vedr. forsikringer
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 83.15.15-K07-1-19

INDLEDNING
I denne sag orienteres der om årsrapport 2018 om forsikringer for Midt- og 
Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING
Årsrapport vedr. MSBR’s forsikringsforhold for 2018 fremlægges til orientering.
Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & Faxe 
Kommuner.

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 
2018.

Skadesbilledet for 2018 vedr. arbejdsulykker

Antal skader 2018 2017 2016

Ulykker 20 12 11

Briller 2 3 0

Det meste fravær er under 1 dag med 15 personer.
2 personer har været fraværende mellem 1-3 dage og 1 person har været fraværende 
mellem 4-6 dage og 1 person har været fraværende mellem 14-20 dage og 1 person 
har haft fravær mindst 1 måned, men mindre end 3 måneder.

De hyppigste skader i MSBR er sket som følge af fysisk uheld. Herudover har der 
været enkelt skader ved personforflytning og håndtering, gribe/afværge ved fald, 
håndtering af køretøjer/maskiner, uheld med udsættelse for smitterisiko og kemisk 
uheld. De 5 skader under andre dækker over: overophedning, chok og stød.

Den samlede udgift på hele arbejdsskadeområdet har i 2018 været på i alt 116.482 
kr.

Skadebilledet for 2018 vedr. øvrige skader

Antal skader 2018 2017 2016

Auto 8 6 10

Løsøre 0 1 0

Ansvar 1 0 0

I 2018 har der været i alt 8 autoskader og 1 ansvarsskade med en samlet udgift på
35.000 kr. i selvrisiko. Der er en autoskade, hvor selvrisikoen endnu ikke er opkrævet. 
Dette beløb vil indgå i årsrapporten for 2019.
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På ansvarsskaden har der ikke været nogen selvrisiko, da MSBR ikke er erstatnings- 
ansvarlig for den skete skade.

VURDERING
Det vurderes, at årsrapporten om forsikringer giver et retvisende billede af MSBR’s 
overordnede forsikringsforhold og skadesbillede for året 2018.

Det vurderes at årsagerne til stigningen i arbejdsulykker og til dels også autoskader 
skal findes i de forholdsvis mange udrykninger til mark- og naturbrande i forbindelse 
med den ekstremt tørre sommer, hvor mandskab og udstyr blev presset ud over det 
normale, samt en øget opmærksomhed på at får anmeldt og registreret selv de 
mindre typer arbejdsulykker.

ØKONOMI
Udgifterne til forsikringer i 2018 udgør i alt 1.430.140 kr.

Præmier tingforsikringer:

Løsøre 68.096 kr.

Erhvervs- og produktansvar 75.825 kr.

Motorkøretøj 915.562 kr.

Kollektiv ulykke – brandfolk 117.543 kr.

Årsrejse 1.415 kr

Kriminalitet 17.187 kr.

Ledelsesansvar 8.593 kr.

Lystfartøj 42.750 kr.

I alt præmier tingforsikring 1.246.971 kr.

Arbejdsskadeområdet:

Præmie arbejdsulykke-katastrofedækning 20.933 kr.

Administrations gebyr til AES for behandling af 
arbejdsulykker 47.280 kr.

Fuld forsikring på erhvervssygdomme (lovkrav) 29.197 kr.

Diverse udlæg fra Forsikringsenheden vedr. 
arbejdsskader 19.072 kr.

I alt arbejdsskadeområdet 116.482 kr.

Selvrisiko på skader på køretøjer 35.000 kr.

Administrationsaftale 31.687 kr.

Total forsikringsområdet 1.430.140 kr.
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I årsregnskabet/årsrapporten vil præmien til arbejdsulykke-katastrofedækning fremgå 
konteret sammen med de øvrige forsikringspræmier, og indgår i totalsummen i 
noterne under Forsikringer.

Udgiften til administrationsgebyr til AES for behandling af arbejdsskader og diverse 
udlæg fra Forsikringsenheden vedr. arbejdsskader vil være konteret og modregnet i 
årets hensættelse til arbejdsskader.

Udgiften til fuld forsikring på er erhvervssygdomme vil være konteret under øvrige 
personaleudgifter sammen med udgifter til ATP, barselsfond mv.

BILAG
Årsrapport 2018 om Forsikringer for MSBR.

INDSTILLING
Det indstilles, at Årsrapport 2018 om Forsikringer tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen

Til efterretning
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3. Regulering af takstblad 2019
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 00.30.00-S00-1-18

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til en regulering af takstbladet for 2019.

SAGSFREMSTILLING
Efter godkendelse at budget 2019 incl. takstblad er der desværre konstateret, at 
takstbladet indeholder forskellige elementer, som ikke længere er aktuelle, og der 
priser i takstbladet, der i forhold til markedsprisen, er sat for højt.

Af det nuværende takstblad fremgår der priser på følgende emner og ydelser, der ikke 
længere er aktuelle

 Kurser uden for brandstationen – Afregnes ikke længere særskilt
 Overfaldsalarm – Teltonika incl. taske – Anvendes og leveres ikke længere
 Tilslutningsafgift vedr. elevatoralarmer, tekniske alarmer og tyverialarmer – 

Anvendes ikke pga. ikke markedsmæssigt tidssvarende

Disse emner/ydelser ønskes fjernet fra takstbladet. De er markeret med rød i 
vedhæftede bilag (Nuværende takster MSBR 2019).

I nuværende takstblad er det årlige gebyr for vagtcentralens overvågning af 
elevatoralarmer, tekniske alarmer og tyverialarmer prissat til 913 kr., hvilket er over 
markedsprisen.
Det er primært ejerkommunerne, der betaler tilslutningsafgifterne.

Taksten ønskes reguleret ned til 728 kr. (2019-niveau). Markeret med gul i 
vedhæftede bilag.

Overvågningsopgaven med de nævnte typer af alarmer udføres på vagtcentralen, som 
en del af udnyttelsen af ledig overskudskapacitet på vagtcentralen.

VURDERING
Det vurderes hensigtsmæssigt, at fjerne emner fra takstbladet, der ikke er aktuelle, så 
takstbladet reelt afspejler emner og ydelser, der kan opkræves betaling for.

I forhold til fastholdelse af kundegrundlaget for vagtcentralen vurderes det 
hensigtsmæssigt, at det årlige gebyr for vagtcentralens overvågning af de nævnte 
alarmtyper reguleres ned, så niveauet afspejler markedsprisen.

ØKONOMI
En nedregulering af det årlige overvågningsgebyr som foreslået, vil betyde en 
mindreindtægt på ca. 112 t. kr.

I 2018 blev der i alt tilsluttet 6 nye elevatoralarmer, tekniske alarmer eller 
tyverialarmer, hvor der blev opkrævet tilslutningsafgift. Hvis samme antal gør sig 
gældende i 2019, vil en fjernelse af tilslutningsafgiften betyde en mindreindtægt på 
5.478 kr.
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På baggrund af det samlede resultat vedr. vagtcentralens økonomi for 2018, hvor der 
er et overskud på ca. 356 t. kr., kan den samlede mindreindtægt holdes inden for den 
økonomiske ramme for vagtcentralen.

Budget 2019 tilpasses ved budkontrollen efter 1. kvartal.

BILAG
Nuværende takster MSBR 2019
Nye takster MSBR 2019

INDSTILLING
Det indstilles, at 

 emner/ydelser der ikke længere er aktuelle og markedsmæssigt tidssvarende 
fjernes fra takstbladet

 gebyret for overvågning af elevatoralarmer, tekniske alarmer og tyverialarmer 
reguleres ned til 728 kr. (2019-niveau).

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen

Godkendt
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4. Henvendelse fra Stevns Kommune om 
samarbejde
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.05-P35-1-19

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til en henvendelse fra Stevns Kommune omkring 
muligheden for at indlede forhandlinger om optagelse af Stevns Kommune i 
ejerkredsen.

SAGSFREMSTILLING
Stevns Kommune har ved borgmester Annette Mortensen den 7. februar 2019 
fremsendt brev til formand Henrik Hvidesten, hvor der spørges til en tilkendegivelse 
om hvorvidt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er positive overfor at 
indlede forhandlinger om optagelse af Stevns Kommune i MSBR’s ejerkreds.

Stevns Kommune er i dag en del af Østsjællands Beredskab, som er under opløsning, 
og det er på denne baggrund at Stevns Kommune henvender sig.
I forbindelse med opløsningen af Østsjællands Beredskab er Stevns Kommune i gang 
med at undersøge andre modeller for organisering af deres redningsberedskab, hvor 
en indtræden i MSBR er en af modellerne.

Stevns Kommune ønsker som udgangspunkt at fortsætte deres beredskab med det 
serviceniveau, som er beskrevet i deres nugældende plan for risikobaseret 
dimensionering af redningsberedskabet.

En evt. aftale om Stevns Kommunes indtræden i ejerkredsen for MSBR skal endeligt 
godkendes af de fire ejerkommuner.

VURDERING
Det vurderes, at være inden for Beredskabskommissionens kompetence, at komme 
med en tilkendegivelse over for Stevns Kommune om hvorvidt man ønsker at indlede 
forhandlinger om en evt. optagelse af Stevns Kommune i MSBR’s ejerkreds, med det 
forbehold at en endelig aftale om optagelse skal godkendes af MSBR’s nuværende 
ejerkreds.

Det er vurderingen, at forhandlingerne med Stevns Kommune er nødvendige for at 
afdække muligheder og udfordringer ved en evt. optagelse af Stevns i ejerkredsen, og 
det anbefales derfor, at tilbagemeldingen til Stevns Kommune er, at MSBR er positiv 
overfor at indlede forhandlinger og undersøgelser om en evt. optagelse af Stevns 
Kommune i ejerkredsen.

ØKONOMI
Skal afklares i evt. forhandlinger.

BILAG
Brev fra Stevns Kommune
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INDSTILLING
Det indstilles, at tilbagemeldingen til Stevns Kommune er, at MSBR er positiv overfor 
at indlede forhandlinger og undersøgelser om en evt. optagelse af Stevns Kommune i 
ejerkredsen bag MSBR, med det forbehold at en evt. endelig aftale skal godkendes af 
MSBR’s nuværende ejerkreds.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen

Godkendt, med bemærkning om at en evt. optagelse af Stevns Kommune i MSBR skal 
være inden for rammerne af MSBR’s Interessentskabskontrakt og Ejerstrategi, samt at 
evt. omkostninger ved en optagelse til fx jurist, revisor mv. påhviler Stevns 
Kommune.
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5. Orientering om udbud af forsikringsportefølje
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 88.12.00-G01-1-18

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til resultatet af udbuddet af forsikringsporteføljen.

SAGSFREMSTILLING
Forsikringsporteføljen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) var senest i 
udbud i forbindelse med etableringen af MSBR i 2015.
Aftaleperioden med de enkelte forsikringsselskaber er valgt for en 3 årig periode fra 
den 1. maj 2015 til den 30. april 2018 med ret til forlængelse i yderligere 1 år 
alternativt 2 år alt efter MSBR’s ønske. Kontrakten udløber dog senest efter 5 år.
MSBR har valgt at forlænge de eksisterende kontrakter med 1 år frem til den 30. april 
2019.

Der har nu i samarbejde med Forsikringsenheden Stevns & Faxe Kommuner og 
mæglerfirmaet Willis Towers Watson været gennemført et udbud af den samlede 
forsikringsportefølje, hvor der er taget udgangspunkt i indkøb af forsikringer for 
skader med væsentlig betydning for MSBR’s økonomi.

Forsikringsporteføljen omfatter:

 løsøreforsikring
 erhvervs- og produktansvarsforsikring
 motorkøretøjsforsikring
 arbejdsulykkeforsikring, katastrofedækning (selvforsikring på almindelig 

arbejdsulykke)
 kollektiv ulykkesforsikring (overenskomst bestemt)
 rejseforsikring
 sø- og kaskoforsikring
 direktions- og bestyrelsesansvar
 kriminalitetsforsikring inkl. Netbanksindbrud

Udbuddet er gennemført som et EU-udbud efter udbudsdirektivet og udbudsformen er 
Offentligt udbud.

Vægtningen af forsikringsudgift og dækningsomfang er foretaget med en 
pointtildeling, der kan give op til 5 point. I forbindelse med pointtildelingen er det 
muligt at får tildelt følgende maks. Point:

Forsikringsudgift: 5
Dækningsomfang: 5

For forsikringerne løsøre, erhvervs- og produktansvar, kollektiv ulykke, rejse, sø- og 
kasko, direktions- og bestyrelsesansvar samt kriminalitet inkl. netbanksindbrud er der 
anvendt følgende underkriterier med angivet vægtning:

 Størrelsen af den årlige forsikringsudgift 65 %
 Supplerende dækninger af tilbudte forsikringsydelser 35 %

For forsikringerne motor og katastrofedækning for arbejdsskader er der anvendt 
følgende underkriterier med angivet vægtning

 Størrelsen af den årlige forsikringsudgift 80 %
 Supplerende dækninger af tilbudte forsikringsydelser 20 %
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De nævnte forudsætninger og det udarbejdede pointsystem skal sikre en fair og 
objektiv vurdering af de indkomne tilbud.

Der var syv forsikringsselskaber, der havde vist interesse for udbudsmaterialet, hvor 
det endte med at tre selskaber afgav tilbud på en eller flere af forsikringerne.

Resultatet af udbuddet blev præsenteret og gennemgået for MSBR den 27. februar 
2019, og det overordnede resultat af udbuddet er, viser en reduktion i den samlede 
årlige præmiesum på ca. 10 % svarende til ca. 114.000 kr., med den samme eller 
bedre dækning på de forskellige forsikringer.

Overblik over resultatet af udbuddet

Nuværende Udbud
Forsikring Selskab Præmie kr.

2017-niveau
Selskab Præmie kr.

2019-niveau
Løsøreforsikring
- selvrisiko 10.000 kr.

Gjensidige 67.296 Fortroligt 85.508

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- selvrisiko 10.000 kr.

Protector 75.825 Fortroligt 44.200

Motorkøretøjsforsikring
- selvrisiko 5.000 kr.

Gjensidige 915.760 Fortroligt 733.363

Arbejdsulykkeforsikring, katastrofe-
dækning ved mindst 2 tilskadekomne
- selvrisiko 2.5 mio. kr.

Protector 20.933 Fortroligt 4.427

Kollektiv ulykkesforsikring
- selvrisiko 0 kr.

Gjensidige 110.976 Fortroligt 178.217

Rejseforsikring
- selvrisiko 0 kr.

Gauda 1.400 Fortroligt 1.645

Sø- og kaskoforsikring
- selvrisiko 5.000 kr.

Gjensidige 42.750 Fortroligt 76.214

Direktions- og bestyrelsesansvar
- selvrisiko 0 kr.

AIG 8.500 Fortroligt 7.500

Kriminalitetsforsikring inkl. Netbank-
forsikring
- 10.000 kr.

AIG 17.000 Fortroligt 15.500

Nettopræmie i alt 1.260.400 1.146.574
Reduktion i præmie 113.866

De nævnte forsikringspræmier er bruttopræmier, hvor der ikke er indregnet 
skadeforsikringsafgift (1,1 % af præmien) samt øvrige afgifter.

Årsagerne til stigninger på enkelte præmier

 Løsøreforsikring – forsikringssummerne er incl. moms, hvilket ikke var tilfældet 
tidligere

 Kollektiv ulykkesforsikring – ændring i antal personer, så forsikring nu dækker 
alle ansatte og frivillige. Frivillige var ikke omfattet tidligere.

 Sø- og kaskoforsikring – ændret lovgivning efter ulykken på Bryggen i 
København, hvor erstatningssummerne på ting- og personskade er væsentligt 
forhøjet

MSBR er fortsat selvforsikret på arbejdsskadeområdet, dog med en 
katastrofedækning, hvis mere end to personer kommer til skade ved samme 
hændelse.
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Oplysninger om hvilket selskab, der har vundet udbuddet, er fortrolige indtil udbuddet 
er endeligt afsluttet, og beslutningen om tildelingen af forsikringerne er meddelt til 
forsikringsselskaberne.
Forsikringsselskaberne skal have denne meddelelse senest den 1. april 2019, så de 
nye forsikringer kan være gældende fra den 1. maj 2019. Kontraktperioden er på 3 år 
med mulighed for forlængelse af to gange med et år pr. gang.

I forbindelse med udbuddet anbefalede Willis, at der som tilkøbsoption blev indhentet 
tilbud på en forhandler/værkstedsforsikring, som en del af en samlet vurdering af, om 
en sådan forsikring ønskes.

VURDERING
Det er vurdering, at udbuddet er gennemført i overensstemmelse med gældende 
regler, og tilbuddene afspejler det bedst opnåelige ud fra vilkårene fra 
udbudsmaterialet og vilkårene generelt for forsikringsmarkedet.

De enkelte forsikringskontrakter har en årlig præmiesum under 1 mio. kr., og det 
vurderes på den baggrund at beredskabsdirektøren kan indgå aftalerne uden 
yderligere behandling i Beredskabskommissionen jf. Interessentskabskontrakten.

Ud fra skadesbilledet på MSBR’s autoværksteder (0 relevante skader) i årene fra 2015 
til nu, og en vurdering af opgaver og arbejdsgange på autoværkstederne, er det 
Ledelsens vurdering, at der ikke er behov for en forhandler/værkstedsforsikring.

ØKONOMI
Den samlede prisreduktion på forsikringsporteføljen er en del af hverdagens 
effektiviseringer og indgår i den årlige budgetreduktion og reduktion i kommunernes 
driftsbidrag.

BILAG
FORTROLIGT/LUKKET - Møderapport 2019.02.27
FORTROLIGT/LUKKET – Beslutningsoplæg forsikringsudbud
FORTROLIGT/LUKKET – Tilbudssammenligning forsikringsudbud

INDSTILLING
Det indstilles, at beslutningsoplægget fra mæglerfirmaet Willis følges dog uden en 
forhandler/værkstedforsikring.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Ole Vive

Godkendt
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6. Status på revision af ejerstrategi
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.08-P15-1-19

INDLEDNING
I denne sag gives der en orientering om status på arbejdet med revision af 
ejerstrategien.

SAGSFREMSTILLING
På møde i Beredskabskommissionen den 28. november 2018 blev der etableret en 
arbejdsgruppe bestående af

 Knud Erik Hansen
 Carsten Rasmussen
 Henrik Hvidesten
 Bent Maigaard
 Bo Engeset
 Knud Erik Døssing
 Christian Strande Mogensen
 Politiet ved Peter Risager Haslund
 Flemming Nygaard-Jørgensen, sekretær for arbejdsgruppen

Koordineringen af de forskellige kalendere har gjort at gruppen har afholdt et møde 
den 1. marts 2019, hvor holdninger til såvel den nuværende og kommende 
ejerstrategi blev drøftet og afstemt, og den videre proces for revisionen blev aftalt.

Der var enighed i arbejdsgruppen om ikke, at udarbejde en ny ejerstrategi fra bunden 
af, men at den nuværende ejerstrategi indeholder mange gode elementer, der kan 
arbejdes videre med.
Arbejdsprocessen bliver en kombination af mailkorrespondance og møde. Der er pt. 
aftalt nyt møde den 8. maj 2019.

Det er hensigten, at forslag til en revideret ejerstrategi skal behandles på møde i 
Beredskabskommissionen den 26. juni 2019.

VURDERING
Tidhorisonten for processen vurderes at kunne overholdes.

INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Ole Vive

Godkendt
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7. Eventuelt
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-2-18

Beredskabskommissionen, 13.03.2019
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Forhold omkring håndtering af oprydning efter færdselsuheld og miljøuheld blev 
drøftet.

Beredskabsdirektøren gav en orientering om den fremtidige proces for revision af plan 
serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, hvor 
Beredskabsstyrelsen har anerkendt, at med vedtagelsen af den nuværende plan i 
første halvdel 2018, så er revisionen foretaget i indeværende valgperiode.
Næste ordinære revision af planen vil foregå i 2022 og 2023, med henblik på, at 
planen kan godkendes i Beredskabskommission og byråd/kommunalbbestyrelser i 
første halvdel af 2023 (valgår 2 i valgperioden).


