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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-19 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Godkendt med bemærkning om 

• at sag vedr. statusorientering ikke er med på dagsordenen pga. skifte til nyt 

system for håndtering af udrykningsrapporter, hvor der er tvivl om validiteten 

af den statistik der trækkes ud af systemet. 

• at Peter Lykke Pedersen er valgt som ny repræsentant for deltidsansatte 

brandfolk. 
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2. Årsrapport 2019 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.13-P19-1-19 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til årsrapporten for 2019 vedr. aktiviteter og 

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

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s økonomi og aktiviteter i 2019 fremlægges til godkendelse. 

Årsrapporten er udarbejdet af egen administration i samarbejde med 

RegnskabsSpecialisten ApS. 

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2019. 

 

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 2019 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ 

vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016. 

Kasse- og regnskabsregulativet har sammen med budget og kontoplan dannet 

rammen om den løbende budgetstyring og –kontrol. 

 

Der er foretaget ledelsestilsyn i forbindelse med godkendelse af betalinger i Netbank. 

Ledelsestilsynet består af krydstjek mellem Netbank, Batchflow og eConomic. De 

løbende ledelsestilsyn og månedlige udtræk af statusbalance fra eConomic fungerer 

som budgetopfølgning. 

 

Der er aflagt budgetkontrol til Beredskabskommissionen på møde den 25. april 2019 

og med mail fra den 3. september 2019. 

 

Årsagerne til forskellen i årets resultat og det forventede resultat fra budgetkontrollen 

pr. 31. august 2019, skal bl.a. findes i færre udgifter til fx 

• Vedligeholdelse og nyanskaffelser af køretøjer 

• Vedligeholdelse og nyanskaffelser af materiel, herunder rensetrailer/container 

til forbedring af arbejdsmiljøet, som pga. Arbejdstilsynets øgede og ændrede 

fokus på området er udsat 

• Leasing pga. forsinket levering af nye køretøjer til St. Fuglebjerg, St. Ringsted 

og St. Vordingborg 

• Forsikringer pga. tilpasning af betalings- og dækningsperiode så det følger 

kalender/budgetår 

 

samt større indtægter ved fx 

• Større kursusaktivitet 

• Flere betalingsarrangementer/opgaver for Frivilligenheden 

• Kontrol- og eftersynsopgaven af brandslukkere og hjertestartere 

• Vagtcentralopgaven 
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Målsætningen for 2019 har ud over fortsat sikker drift samtidig med den løbende 

udvikling af MSBR, implementering af serviceniveau og risikobaseret dimensionering, 

og udvikling af samarbejdet internt i MSBR forankret i den Dynamiske Trio (ledelse, 

TR og AMR), også været revision af ejerstrategien, samt udvikling og gennemførelse 

af vedligeholdelses- og efteruddannelse af indsatsledere og holdledere. 

Derudover er der gennemført en organisationsændring, der bl.a. indebærer en proces 

omkring ændringer i ansvars- og opgavefordeling. En proces der er påbegyndt og 

igangværende. 

 

Anbefalingen fra revisionsberetningen om ajourføring af kasse- og 

regnskabsregulativet vil blive gennemført i 2020. 

 

 

VURDERING 

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

aktiviteter og økonomi for året 2019. 

 

Det er ledelsens opfattelse, at målsætningerne er nået. 

 

 

ØKONOMI 

Årets resultat udviser umiddelbart et overskud på driften på ca. 534 t. kr. Herfra skal 

der dog fratrækkes hensættelser og udbetalinger vedr. arbejdsskader på 400 t. kr. 

således at det samlede resultat på driften udgør et overskud på ca. 134 t. kr. 

 

Det forholdsvise store fald i egenkapitalen er en kombination af hensættelse af 

feriepenge jf. ny ferielov samt nye leasingaftaler i forbindelse med hjemtagelse af 

køretøjer på St. Præstø og St. Stege, der er en del af ny kontrakt pr. 1. januar 2019 

med Falck om driften af de to brandstationer. 
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Resultatopgørelse 2019 

Noter Resultatopgørelse i t.kr. Total 2019 Budget 

  Indtægter     

1 

Aktiviteter, It, Inventar og materiel -11.458 -10.805 

Grunde og Bygninger -76 -55 

Driftsbidrag fra kommuner -44.700 -44.700 

Betaling fra Staten -405 -380 

Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.) -3.782 -4.050 

  Indtægter i alt -60.419 -59.990 

  Finansindtægter     

  Renteindtægter 0 0 

  Finansindtægter i alt 0 0 

  Udgifter     

2 Personaleudgifter 36.262 35.951 

3 Aktivitetsudgifter 12.070 13.485 

4 Inventar og materiel 6.568 7.148 

5 Grunde og Bygninger 4.937 4.784 

  Udgifter i alt 59.837 61.368 

  Finansudgifter     

6 Finansudgifter 49 46 

  Finansudgifter i alt 49 46 

  Årets resultat -534 1.424 
 

 

Balance 2019 

Noter Balance i t.kr. 31.12.2018 31.12.2019 

  Aktiver     

  

Materielle anlægsaktiver     

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler 21.286 21.659 

Materielle anlægsaktiver i alt 21.286 21.659 

  

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender     

Tilgodehavender i betalingskontrol 7.946 3.228 

Mellemregning mellem årene 817 1.405 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i alt 8.763 4.633 

7 

Likvide Beholdninger     

Indskud i pengeinstitut 4.452 6.158 

Likvide Beholdninger i alt 4.452 6.158 

  Aktiver i alt 34.501 32.450 
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  Passiver     

8 

Egenkapital     

Egenkapital -4.145 -912 

Egenkapital i alt -4.145 -912 

9 

Hensatte forpligtelser     

Hensatte forpligtelser - arbejdsskader -1.477 -1.683 

Hensatte forpligtelser i alt -1.477 -1.683 

  

Langfristede gældsforpligtelser     

Leasingforpligtelser -20.699 -23.386 

Feriepenge - overgangsperiode 0 -684 

Langfristede gældsforpligtelser i alt -20.699 -24.070 

  Kortfristet gæld     

10 Kortfristede gældsforpligtelser -8.381 -5.269 

  

Mellemregningskonto med Næstved Kommune (Husleje og 
Toldmoms) 201 -516 

Mellemregning øvrige 0 0 

Kortfristet gæld i alt -8.180 -5.785 

  Passiver i alt -34.501 -32.450 
 

 

BILAG 

Årsrapport 2019 MSBR 

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2019 

Revisionsberetning MSBR 2019 

UDKAST - Revisionspåtegning MSBR 2019 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2019 MSBR godkendes, og fremsendes til 

ejerkommunerne for videre behandling. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Godkendt med bemærkning om at ledelsesberetningen i årsrapporten tilføjes 

forklaring fra sagsfremstillingen vedr. årsagen til forskellen mellem årets resultat og 

det forventede resultat fra budgetkontrollen pr. 31. august 2019. 
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3. Årsrapport 2019 vedr. forsikringer 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 85.15.15-K07-2-19 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om årsrapport 2019 om forsikringer for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s forsikringsforhold for 2019 fremlægges til orientering. 

Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & Faxe 

Kommuner. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 

2019. 

 

Skadesbilledet for 2019 vedr. arbejdsulykker 

Antal skader 2019 2018 2017 

Ulykker 12 20 12 

Briller 4 2 3 

 

Det meste fravær er under 1 dag med 8 personer. 

2 personer 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 håndtering af køretøjer/maskiner. De 3 skader under andet 

dækker over: overophedning, chok og stød. 

 

Den samlede udgift på hele arbejdsskadeområdet har i 2019 været på i alt 282.372 

kr. 

 

Skadebilledet for 2019 vedr. øvrige skader 

Antal skader 2019 2018 2017 

Auto 12 8 6 

Løsøre 0 0 1 

Ansvar 0 1 0 

 

I 2019 har der været i alt 12 autoskader, 0 skader på løsøre og 0 skader på ansvar 

med en samlet udgift på 35.000 kr. i selvrisiko. 

Der 7 autoskader, hvor selvrisikoen på 5.000 kr. er opkrævet. 3 skader var der ikke 

direkte udgifter på, da opgaverne kunne løses på eget værksted. 2 skader vedrører en 

bil, der efterfølgende er solgt med skader. 
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Skaderne i 2019 har fordelt sig med 2 bakkeskader, 3 ligeud kørselsskader, 2 udryk-

ning/indsatsskader, 3 svingningsskader, 1 parkeringsskade og 1 skade, hvor det er 

modpartens skyld. 

 

 

VURDERING 

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

overordnede forsikringsforhold og skadesbillede for året 2019. 

 

Der er ikke nogen umiddelbare forklaringer eller årsager til det øgede antal 

autoskader, men der vil i forbindelse med møde- og øvelsesaktivitet i 2020 blive sat 

fokus på området med henblik på at nedbringe antallet af skader. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifterne til forsikringer i 2019 udgør i alt 1.038.412 kr. 

Præmier tingforsikringer: 

Løsøre 58.088 kr. 

Erhvervs- og produktansvar 29.829 kr. 

Motorkøretøj 409.917 kr. 

Kollektiv ulykke – brandfolk 116.103 kr. 

Årsrejse 2.359 kr. 

Kriminalitet 15.671 kr. 

Ledelsesansvar 7.583 kr. 

Lystfartøj 49.113 kr. 

Selvrisiko på skader på køretøjer 35.000 kr. 

I alt præmier tingforsikring 723.663 kr. 

 

Arbejdsskadeområdet: 

Katastrofeforsikring 2.883 kr. 

Mén erstatninger 134.775 kr. 

Behandlingsudgifter inkl. lægeerklæringer 30.914 kr. 

Gebyr til AES 47.280 kr. 

Gebyr til DSA 0 kr. 

AM-bidrag AT 0 kr. 

Fuld forsikring Erhvervssygdomme AES 45.850 kr. 

Brilleskader 20.670 kr. 

Aktuarrapport 2019 0 kr. 

I alt arbejdsskadeområdet 282.372 kr. 

 

Administrationsaftale 32.377 kr. 

 

Total forsikringsområdet 1.038.412 kr. 
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Udgiften til præmier under tingsforsikringer er alene for 8 måneder i 2019. I 

forbindelse med udbuddet af forsikringsporteføljen blev det aftalt, at perioden skulle 

ændres, så udgifterne afspejler kalenderåret og ikke en forskydning fra maj til maj, 

som det tidligere har været. I ovenstående regnskab er udgiften til præmier fra januar 

til maj blevet betalt i 2018. 

Dette gør sig også gældende for præmien til katastrofeforsikring under 

arbejdsskadeområdet. 

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 2019 om Forsikringer for MSBR. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2019 om Forsikringer tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Til efterretning  
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4. Status på organisationsændring 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.05-A21-1-19 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om status på ændringen af organiseringen af Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 23. oktober 2019 en ændring af 

den overordnede organisationsstruktur i MSBR. Godkendelsen blev givet med 

bemærkning om, at der skulle udarbejdes en proces- og tidsplan, som skulle 

behandles i MED-Hovedudvalget på førstkommende møde. 

 

På møde i MED-Hovedudvalget den 21. november 2019 blev en proces- og tidsplan 

fremlagt og behandlet, og Beredskabskommissionen blev på møde den 4. december 

2019 orienteret om planen og processen for organisationsændringen. 

 

MED-Hovedudvalget behandlede på møde den 27. februar 2020 en status på proces- 

og tidsplanen for organisationsændringen. 

 

Fra referatet fra MED-Hovedudvalgets møde 

’Ledelsen mener vi er i mål med punkterne. Vi er bevidste om, at enkelte punkter er 

rykket fra en måned til en anden, men alt ses værende i mål. 

 

Visse elementer vil der fortsat blive arbejdet videre med. Som udspringer af 

ledelsesgrundlaget og trivselsrapporten. 

 

Der ventes i spænding på gensidig dialog og faste møder for de fuldtidsansatte. Det er 

et vigtigt emne for medarbejderne at der er gensidig dialog, men det er der ikke 

mulighed for nu på tværs. 

 

"Mødestrukturen kommer i forbindelse med arbejdet med MED-aftalen, og det 

overvejes om der skal laves en opsplitning af P-møder med MED-status, så der 

kommer en trio mere. Der vil muligvis komme et midlertidigt møde" 

 

Der er god stemning hos medarbejderne helt generelt, efter organisationsændringen. 

Ledelsen kan godt genkende den gode stemning.’ 

 

Proces- og tidsplanen omfatter de første 4 måneder efter organisationsændringen 

trådte i kraft hvilket vil sige november og december 2019 samt januar og februar 

2020. 

 

 

VURDERING 

Det er vurderingen af punkterne i proces- og tidsplanen er nået med kun enkelte 

forskydninger mellem månederne. 

 

Arbejdet med organisationsændringen stopper ikke med planens udløb. Det vil være 

en vedblivende proces i hverdagens samarbejder og relationer. 
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BILAG 

Proces og tidsplan for organisationsændring 2019 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Til efterretning 
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5. Håndtering af krisesituationer 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.00-P15-1-17 

 

INDLEDNING 

I denne sag behandles en revideret vejledning for hvordan Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning (MSBR) håndterer krisesituationer i ejerkommunerne. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 25. oktober 2017 en vejledning for 

hvordan MSBR skal håndtere krisesituationer i ejerkommunerne. Vejledningen er 

udarbejdet på baggrund af den daværende organisering i MSBR, og efter en ændring 

af organisationen i november 2019 er en mindre revision af vejledningen nødvendig. 

 

Hensigten med vejledningen er, at skabe åbenhed, overblik og ensartethed omkring 

håndteringen af krisesituationer i ejerkommuner fx i forbindelse med orkan, snestorm 

og oversvømmelser, og dermed sikre at ejerkommunerne mindst får den samme 

service og assistance, som man havde i den enkelte kommune inden dannelsen af 

MSBR. 

Ved situationer/hændelser, der berører en til to kommuner, vil der i MSBR i de fleste 

tilfælde være en større robusthed i opgaveudførelsen i forhold til forholdene i den 

enkelte kommune inden dannelsen af MSBR, hvilket også gør sig gældende ved 

længerevarende hændelser, hvor der kan blive tale om afløsning af repræsentanterne 

i de forskellige krisestabe. 

 

Ved situationer/hændelser, der berører mere end to kommuner samtidigt, og som er 

længerevarende og vil kræve afløsning af repræsentanterne i krisestabene, vil MSBR’s 

ledelsesmæssige ressourcer være under pres. 

Sådanne situationer vurderes dog som forholdsvis sjældne, og derfor planlægges der 

ikke yderligere for dette, men vil blive håndteret bedst muligt når en sådan skulle 

opstå, med de ressourcer og kompetencer, der vil være til rådighed på det givne 

tidspunkt. 

 

Der er en gensidig forpligtelse mellem den enkelte kommune og MSBR om, at 

orientere/alarmere hinanden når man bliver opmærksom på en kritisk 

hændelse/situation eller risiko for at en kritisk hændelse/situation vil opstå indenfor 

relativ kort tid fx varsel om kraftig blæst (orkan) eller oversvømmelse. 

 

Vejledningen beskriver hvordan alarmeringen af såvel MSBR’s ledelse som 

ejerkommunernes ledelse tænkes gennemført, samt hvordan kommunikation og 

information til borgere og ansatte i kommunerne tænkes gennemført, så der sikres en 

rettidig, tilpas og ensartet information i krisesituationer. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at anvendelsen af den reviderede vejledning med tilhørende bilag vil 

sikre en ordentlig og ensartet håndtering af krisesituationer i ejerkommunerne. 
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BILAG 

Vejledning for håndtering af krisesituationer - 2020 

Bilag 1 til Vejledning for håndtering af krisesituationer – Bemandingsoversigt 

krisestabe 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

• at den reviderede vejledning godkendes, 

• at bilag 1 til vejledningen tages til efterretning 

• at bilag 1 til vejledningen opdateres administrativt ved ændringer i 

medarbejderstaben uden behandling i Beredskabskommissionen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Godkendt 
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6. Projekt ”Ren Brandmand” 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 87.09.00-P20-1-19 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om projekt ”Ren Brandmand”. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Arbejdstilsynet har indledt en kampagne i forhold til arbejdsmiljøet for brandfolk, der 

bl.a. indebærer en styrket tilsynsindsats, kommunikation og vejledning samt 

yderligere forskning. 

Omdrejningspunktet i kampagnen er brandfolks risiko for udsættelse af røg- og 

sodpartikler herunder hygiejneprocedurer i forbindelse med indsatser. Kampagnen 

omtales i hverdagen som projekt ”Ren Brandmand”. 

 

Der har været gennemført en undersøgelse, BIO brand, som har vist, at brandslukning 

medfører øget udsættelse for tjærestoffer på huden og øget optag af tjærestoffer, og 

der observeres sammenhæng mellem udsættelse for tjærestoffer og DNA-skader. 

En effektiv forebyggelse mod udsættelse for sod og partikler er afgørende for at 

reducere brandfolks risiko for at optage tjærestoffer, hvoraf mange er 

kræftfremkaldene. 

 

Resultaterne fra testpersonerne der deltog i BIO brand viser, 

• at de havde en øget mængde tjærestoffer på huden og i urinen, der kunne 

kobles til DNA skader i blodceller 

• at røgdykkerne blev udsat for brænderøgspartikler, når udstyret blev aftaget i 

såkaldte ”sikre zoner” 

• at brandslukningen påvirkede hjerte-kar systemet 

• at røgdykkerudstyret beskytter effektivt mod indånding af partikler 

• at de mest almindelig anvendte branddragter i Danmark er ”åndbare”, så det 

er muligt for kroppen af komme af med fugtdamp, samt den besktter mod 

vandindtrængning, men den beskytter ikke mod gennemtrængning af sod, der 

er nanopartikler 

 

I Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er der etableret en arbejdsgruppe til 

sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne, at vurdere de forskellige arbejdsgange 

og procedurer i forbindelse med indsatser og håndtering af beskidt udstyr og 

indsatstøj, og herefter komme med forslag til ændrede eller nye procedurer for at 

beskytte brandfolk mod de negative effekter i forbindelse med påvirkning af røg, sod 

og tjærestoffer. 

 

Arbejdstilsynet aflagde et rådgivningsbesøg på St. Næstved den 4. februar 2020, hvor 

arbejdsgruppens forslag til håndtering af de samlede udfordringer i projekt ”Ren 

Brandmand” blev drøftet. Arbejdstilsynet var overordnet tilfreds med vores plan og 

procedurer, og havde kun mindre forslag til ændringer. 

Arbejdstilsynet kommer på nyt besøg på St. Næstved den 5. maj 2020, hvor de vil 

kontrollere om vores plan og procedurer for ”Ren Brandmand” er implementeret og 

efterleves. 

 

Vores plan og procedurer for ”Ren Brandmand” og Arbejdstilsynets bemærkninger blev 

gennemgået med arbejdsmiljørepræsentanterne på møde den 5. februar 2020, og der 
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er planlagt ny møde den 1. april 2020, for gennemgang af den tilpassede plan og 

procedurer, samt endelig udrulning til alle brandstationerne. 

 

Forskellige tiltag er der allerede taget initiativ til og sat i gang fx 

• sikker håndtering og vask af indsatsdragter. Procedurer der allerede var 

implementeret ved de forskellige beredskaber inden dannelsen af MSBR 

• flytning af brandstationen i Herlufmagle til ny og større lokalitet, hvor der er 

mulighed for indretning af badefaciliteter og opsætning af vaskemaskine 

• måling af skadelige partikler i udrykningsgaragerne fra udstødninggasser. 

Noget som Arbejdstilsynet også har fokus på 

• indkøb og leveret kasser med hygiejne udstyr til de enkelte brandstationer, 

som skal placeres på køretøjerne, så der er mulighed for at have en god 

hygiejne i forhold til røg, sod og tjærestoffer på et skadested. 

 

Et uafklaret forhold omkring brandfolks risiko for udsættelse af nanopartikler (sod) på 

huden, er hvordan vi skal håndtere deres underbeklædning dvs det tøj som man har 

på under indsatsdragten. 

Underbeklædning består af brandfolkenes civile tøj enten privat eller arbejdstøj fra 

deres hovedarbejdsgiver. 

Arbejdstilsynets udmelding til os er, at hvis en brandmands indsatsdragt er blevet 

udsat for varme, røg og sod i forbindelse med en indsats (typisk røgdykkerne), så skal 

indsatsdragten vaskes og dermed skal brandmanden også i bad hurtigst muligt, og 

underbeklædningen skal også vaskes inden det kan tages på igen. 

Vask af underbeklædning skal foregå på brandstationen efter de samme procedurer 

for håndtering som for beskidte indsatsdragter. Underbeklædning må ikke tages med 

hjem og vaskes derhjemme for at hindre spredning af nanopartikler i hjemme og til 

familien. 

 

 

VURDERING 

I forhold til at sikre brandfolks sikkerhed og arbejdsmiljø vurderes det som nødvendigt 

at følge Arbejdstilsynets anvisninger og anbefalinger. 

 

 

ØKONOMI 

Der vil blive en øget udgift til husleje i forbindelse med flytning af brandstationen til 

anden og større lokalitet. Da der i skrivende stund stadig forhandles om vilkår og pris, 

kan stigningen ikke oplyses endnu. 

 

En del af løsningen for bedre hygiejne på skadestederne specielt i forbindelse med 

længerevarende indsatser, kan være indkøb af toiletvogne og/eller trailere indrettet 

med omklædnings-, bade- og toiletfaciliteter. 

Da dette tiltag stadig er i undersøgelsesstadiet, er det ikke muligt at oplyse udgiften. 

 

Afhængig af måleresultaterne fra udrykningsgaragerne i forhold til skadelige partikler 

efter udstødningsgasser, kan det blive nødvendigt at investere i udsugningsanlæg, 

hvor økonomien på nuværende tidspunkt er ukendt. 

 

Afhængig af hvordan problemstillingen med vask af brandfolks underbeklædning kan 

løses, vil der blive en udgift i en eller anden størrelsesorden. 

 

En løsning af problemstillingen omkring brandfolks underbeklædning kan være 

udskiftning af indsatsdragter til en ny model, hvor nanopartiklerne ikke kan trænge 

igennem. 
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En sådan ny branddragt koster ca. 7.200 kr. I MSBR er der ca. 400 indsatsdragter i 

drift. 

 

Da der nu vil være krav om at brandfolk skal i bad og skifte til ren underbeklædning 

inden de forlader brandstationen efter indsats, vil den samlede varighed af indsatserne 

stige, og dermed kan der blive en øget lønudgift. 

 

I forhold til rengøring af beskidt materiel fx røgdykkerudstyr og hjelme på en 

forsvarlig måde, kan det blive aktuelt at indkøbe en eller flere vaskemaskiner til disse 

specielle opgaver. 

Dette tiltag er også stadig i undersøgelsesstadiet, og det er derfor ikke muligt at 

oplyse den endelige udgift, men de foreløbige undersøgelser viser at prisen for disse 

vaskemaskiner ligger i størrelsesordenen 100.000 – 120.000 kr. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Til efterretning 
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7. Robusthedsanalyse af de kommunale 

redningsberedskaber 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.08-P05-1-19 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om robusthedsanalysen af de kommunale 

redningsberedskaber. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I 2018 indgik et flertal af partierne i Folketinget en flerårig aftale om forsvarsområdet 

for årene 2018-2023, som for første gang omfattede det statslige redningsberedskab. 

 

Som led i forsvarsaftalen aftalte Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 

Radikale Venstre i januar 2018, at der skal ”igangsættes en undersøgelse af 

robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Det 

analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan 

støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten”. 

 

Undersøgelsen har ”ikke til formål at ændre ved den overordnede opgave-, ansvars- 

og kompetencefordeling på området, ligesom undersøgelsen ikke vedrører fordelingen 

af udgifter til redningsberedskabet mellem kommune og stat”. 

 

Analysen har været ledet af en styregruppe med repræsentanter for 

Forsvarsministeriet (formand) og KL, som hver har udpeget tre medlemmer. 

Styregruppens arbejde har været understøttet af et sekretariat placeret i 

Forsvarsministeriet. 

 

Analysen er gennemført af Implement Consulting Group i perioden fra maj til 

december 2019 i samarbejde med sekretariatet i Forsvarsministeriet. 

 

Analysen hviler på et bredt og forskelligartet datagrundlag som fx de kommunale 

redningsberedskabers dimensioneringsplaner og spørgeskemaundersøgelse, og der 

har været en omfattende involvering af de kommunale redningsberedskaber i form af 

workshops og interviews med repræsentanter for § 60-selskabernes ejerkommuner. 

 

Analysens resultater er præsenteret i en rapport, som blev offentliggjort den 20. 

december 2019. 

 

Hovedkonklusionerne fra rapporten er 

• De kommunale redningsberedskaber har hver især været robuste og har med 

egne kapaciteter kunnet håndtere i gennemsnit 98 % af alle hændelser i 

perioden 2016-2018 

• De kommunale redningsberedskaber har alene eller med assistance fra 

relevante andre aktører kunnet håndtere alle hændelser og vurderes – ud fra 

hændelsesmønstret i perioden 2016-2018 – tilsammen at have været robuste 

over for større og samtidige hændelser 

• De kommunale redningsberedskaber efterspørger ikke yderligere operativ 

støtte med generelle kapaciteter fra Beredskabsstyrelsen, men der 

efterspørges specialkapaciteter, der kan supplere de kommunale 

redningsberedskabers kapaciteter 
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• Der er brug for et nyt koncept for den risikobaserede dimensioneringsproces, 

hvis dimensioneringen skal holde trit med de forventede ændringer i 

risikobilledet og fortsat skal understøtte og bidrage til at styrke robustheden 

• Der er behov for udvikling af operativ ledelsesstøtte i forhold til mere 

specialiseret støtte til indsatslederen på taktisk og strategisk niveau, samt øget 

mulighed for de kommunale vagtcentraler at have overblik over ledige og 

indsatte kapaciteter, og kunne formidle data og efterretninger mellem 

indsatsleder og den strategiske ledelse 

• Der mangler ressourcer til at øve og træne ekstraordinære hændelser, hvor der 

skal arbejdes på tværs af beredskaber, sundhedsberedskab, politi og andre 

relevante aktører. 

 

KL har internt behandlet rapporten og haft møde med Folketingets Forsvarsudvalg om 

rapporten den 6. februar 2020. 

 

KL fremhævede forskellige synspunkter og behov overfor Forsvarsudvalget, som 

efterfølgende er fulgt op med et brev til udvalget (bilag) 

• Et styrket samarbejde både på tværs af de kommunale redningsberedskaber 

og mellem stat og kommuner. 

• Brug for flere ressourcer til større og tværgående øvelser, så det tværgående 

samarbejde kan styrkes. 

• Et samlet overblik over materiel og ressourcer i både stat og kommuner. 

Staten bør i højere grad tilpasse indkøb og placering af materiel, så de 

understøtter de kommunale behov. 

• Beredskabsstyrelsen er udover at være en operationel styrelse også myndighed 

i forhold til de kommunale beredskaber. Alle kommuner har planlagt deres 

dimensionering på baggrund af det statslige koncept. Koncept, vejledninger og 

de understøttende værktøjer er utidssvarende. KL efterlyser derfor udviklingen 

af et nyt koncept og et samarbejde herom. 

• Analysen har vist et åbenbart behov for bedre datakvalitet. Data der skal 

bruges til fremadrettet at forny paradigmet for planlægningen i beredskaberne 

fra kontrol til en videns-baseret tilgang. Digitalisering kræver på 

beredskabsområdet, som på alle andre opgaveområder i den offentlige sektor, 

god datakvalitet, tidssvarende it-systemer og analysekraft. Det er en væsentlig 

forudsætning for at kunne udløse potentialet og finde de rigtige løsninger, en 

effektiv og målrettet planlægning samt dimensionering. Staten bør bidrage, så 

digitaliseringens muligheder kan udbredes og udnyttes. 

• KL har noteret sig, at analysen ikke berører arbejdsmiljømæssige tiltag, 

herunder sikring af personalet under indsats. Dette område bør også 

fremadrettet have prioritet. 

• Den Nationale Operative Stab (NOST) er nedsat for at skabe et fælles overblik 

over en konkret kriseindsats og medvirke til koordinering på nationalt plan. KL 

finder det meget uheldigt, at der ikke er kommunal deltagelse i NOST. 

Kommunerne er en vigtig aktør i at sikre og styrke koordinationen mellem 

forsvar, politi og andre civile myndigheder i tilfælde af større kriser i Danmark. 

Kommunerne er derfor en vigtig aktør i at sikre og styrke koordinationen 

mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i tilfælde af større kriser i 

Danmark. Dertil kommer, at kommunerne bærer et betydeligt 

myndighedsansvar på en lang række områder, som spiller ind ved større 

nationale indsatser. KL ønsker en dialog om den kommunale inddragelse i 

NOST’en. 

 

KL har også udarbejdet et tosides faktaark om redningsberedskabet (bilag). 
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VURDERING 

Det er vurderingen, at rapporten fra robusthedsanalysen giver et retvisende her og nu 

billede af situationen i de kommunale redningsberedskaber. 

 

Det er samtidig vurderingen, at de behov som KL har fremhævet overfor 

Forsvarsudvalget er relevante og vigtige, og at der lokalt bør støttes op om dette 

budskab. 

 

 

BILAG 

Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 2019-

Hovedrapport 

KL brev til Forsvarsudvalget vedr. robusthedsanalyse 

Bilag C - Two pager fakta om redningsberedskabet 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Til efterretning 
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8. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-19 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 11.03.2020 

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude. 

Søren Otto Nielsen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude. 

 

Til efterretning. 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om 

• planlagte ændringer af brandstationers dækningsområder omkring Glumsø og 

Fensmark i Næstved Kommune, samt arbejdet med at undersøge en ændring 

af dækningsområdet omkring Karise i Faxe Kommune 

• forholdsregler internt i MSBR i forhold til begrænsning af smitte af COVID-19 

• vagtcentralsamarbejdet med Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) herunder 

henvendelse fra Lejre Kommune om tilbud på vagtcentralydelser i forbindelse 

med at Lejre trækker sig ud af VSBV ved årets udgang 

 

Beredskabet og Frivilligenhedens rolle i forbindelse med lukning af broforbindelsen 

mellem Sjælland og Enø i Næstved Kommune i september 2020 blev drøftet, hvor der 

afventes en endelige tilbagemelding fra projektgruppen i Næstved Kommune. 

 

 

 


