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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-20

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 09.03.2021
Fraværende Karin O. Jørgensen og Henrik Grauholm Mikkelsen.

Godkendt
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2. Årsrapport 2020
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.13-P19-1-21

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til årsrapporten for 2020 vedr. aktiviteter og 
økonomi i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING
Årsrapport vedr. MSBR’s økonomi og aktiviteter i 2020 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 2020.

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 2020 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 28. april 2020 
og med mail fra den 23. september 2020.

Målsætningen for 2020 har, ud over fortsat sikker drift samtidig med den løbende 
udvikling af MSBR, været implementering af den nye organisationsstruktur med 
ændringer i ansvars- og opgavefordelingen, samt fortsat udvikling af vedligeholdelses- 
og efteruddannelsen af indsatsleder og holdledere.
Derudover skulle behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for andre 
funktioner og personalegrupper afdækkes og evt. udvikles, samt fortsat arbejde med 
udviklingen af samarbejdet internt i MSBR forankret i de Dynamiske Trioer (ledelse, 
TR og AMR).

VURDERING
Det vurderes, at årsrapporten giver et retvisende billede af MSBR’s overordnede 
aktiviteter og økonomi for året 2020.

Det er ledelsens opfattelse, at målsætningerne delvist er nået, idet de begrænsninger 
for at mødes, som Corona-situationen medførte kombineret med nye opgaver i 
forbindelse med at håndtere Corona-situationen både internt i MSBR og i forskellige 
samarbejdsfora med andre aktører af samfundskritiske funktioner, har gjort, at 
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samarbejdet i og med de Dynamiske Trioer kun har været gennemført i begrænset 
omfang, og afdækningen af behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for 
andre funktioner og personalegrupper er ikke sat i gang.

ØKONOMI
Årets resultat udviser umiddelbart et overskud på driften på ca. 425 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. 25 t. kr.

De primære årsager til forskellen i årets resultat og det justerede budget efter 
budgetkontrollen pr. 31. marts 2020, skal primært findes i færre udgifter til

 Øvrige personaleudgifter
 Materiel (projekt ”Rene Brandmænd”)
 Administration

samt større indtægter ved
 Betalingsopgaver for Brandkorpset
 Øvrige tilskud personale (VEU, AKUT, barsel)
 Kursusaktivitet
 Kontrol og eftersyn
 Vagtcentralen

Resultatopgørelse 2020
Noter Resultatopgørelse i t.kr. Total 2020 Budget
 Indtægter   

Aktiviteter, It, Inventar og materiel -10.591 -10.460
Grunde og Bygninger -84 -50
Driftsbidrag fra kommuner -45.314 -45.314
Betaling fra Staten -275 -380

1

Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.) -3.933 -3.300
 Indtægter i alt -60.197 -59.504
 Finansindtægter   
 Renteindtægter 0 0
 Finansindtægter i alt 0 0
 Udgifter   
2 Personaleudgifter 34.345 34.680
3 Aktivitetsudgifter 12.016 12.963
4 Inventar og materiel 8.436 10.047
5 Grunde og Bygninger 4.916 4.888
 Udgifter i alt 59.713 62.578
 Finansudgifter   
6 Finansudgifter 59 45
 Finansudgifter i alt 59 45
 Årets resultat -425 3.119
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Balance 2020
Noter Balance i t.kr. 31.12.2019 31.12.2020
 Aktiver   

Materielle anlægsaktiver   

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler 21.659 26.846

 Materielle anlægsaktiver i alt 21.659 26.846
Omsætningsaktiver - Tilgodehavender   
Tilgodehavender i betalingskontrol 3.228 3.389
Mellemregning mellem årene 1.405 749
SKAT moms 0 136

 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i alt 4.633 4.274
Likvide Beholdninger   
Indskud i pengeinstitut 6.158 7.1317
Likvide Beholdninger i alt 6.158 7.131

 Aktiver i alt 32.450 38.251

 Passiver   
Egenkapital   
Egenkapital -912 -9798
Egenkapital i alt -912 -979
Hensatte forpligtelser   
Hensatte forpligtelser - arbejdsskader -1.683 -1.6889
Hensatte forpligtelser i alt -1.683 -1.688
Langfristede gældsforpligtelser   
Leasingforpligtelser -23.386 -27.089
Feriepenge - overgangsperiode -684 -1.950

 

Langfristede gældsforpligtelser i alt -24.070 -29.039
 Kortfristet gæld   

10 Kortfristede gældsforpligtelser -5.269 -5.967

Mellemregningskonto med Næstved Kommune (Husleje og 
Toldmoms) -516 -578
Mellemregning øvrige 0 0

 

Kortfristet gæld i alt -5.785 -6.545
 Passiver i alt -32.450 -38.251

   11 Eventualforpligtelser

   12 Kautions- og garantiforpligtelser

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag.



Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 9. marts 2021 6

BILAG
Årsrapport 2020 MSBR
Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2020
Revisionsberetning MSBR 2020
Revisionspåtegning MSBR 2020

INDSTILLING
Det indstilles, at Årsrapport 2020 MSBR godkendes, og fremsendes til 
ejerkommunerne for videre behandling.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 09.03.2021
Fraværende Karin O. Jørgensen og Henrik Grauholm Mikkelsen.

Godkendt
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3. Årsrapport 2020 vedr. forsikringer
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 83.15.15-K07-1-21

INDLEDNING
I denne sag orienteres der om årsrapport 2020 om forsikringer for Midt- og 
Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING
Årsrapport vedr. MSBR’s forsikringsforhold for 2020 fremlægges til orientering.
Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & Faxe 
Kommuner.

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 
2020.

Skadesbilledet for 2020 vedr. arbejdsulykker

Antal skader 2020 2019 2018

Ulykker 14 12 20

Briller 1 4 2

Af de 14 arbejdsulykker har de 10 betydet fravær under 1 dag.
1 ulykke har betydet fravær mellem 1-3 dage, 1 ulykke har betydet fravær mellem 
14-20 dage, 1 ulykke har betydet fravær mellem 1-3 måneder og 1 ulykke har 
betydet fravær i mindst 3 måneder.

De hyppigste skader i MSBR er sket som følge af fysisk uheld.

Den samlede udgift på hele arbejdsskadeområdet har i 2020 været på i alt 491.494 
kr.

Skadebilledet for 2020 vedr. øvrige skader

Antal skader 2020 2019 2018

Auto 4 12 8

Løsøre 0 0 0

Ansvar 0 0 1

I 2020 har der været i alt 4 autoskader, 0 skader på løsøre og 0 skader på ansvar med 
en samlet udgift på 20.000 kr. i selvrisiko.

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag.
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VURDERING
Det vurderes, at årsrapporten om forsikringer giver et retvisende billede af MSBR’s 
overordnede forsikringsforhold og skadesbillede for året 2020.

ØKONOMI
Udgifterne til forsikringer i 2020 udgør i alt 1.038.412 kr.

Præmier tingforsikringer:

Løsøre 87.727 kr.

Erhvervs- og produktansvar 47.901 kr.

Motorkøretøj 623.466 kr.

Kollektiv ulykke – brandfolk 176.442 kr.

Årsrejse 1.415 kr.

Kriminalitet 15.671 kr.

Ledelsesansvar 7.583 kr.

Lystfartøj 73.165 kr.

Selvrisiko på skader på køretøjer 20.000 kr.

I alt præmier tingforsikring 1.053.370 kr.

Arbejdsskadeområdet:

Katastrofeforsikring 4.570 kr.

Mén erstatninger 377.705 kr.

Behandlingsudgifter inkl. lægeerklæringer 17.392 kr.

Gebyr til AES 18.780 kr.

Gebyr til DSA 0 kr.

AM-bidrag AT 3.986 kr.

Fuld forsikring Erhvervssygdomme AES 44.669 kr.

Brilleskader 4.392 kr.

Aktuarrapport 2019 20.000 kr.

I alt arbejdsskadeområdet 491.494 kr.

Administrationsaftale 33.122 kr.

Total forsikringsområdet 1.577.985 kr.

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 erhvervssygdomme vil være konteret under øvrige 
personaleudgifter sammen med udgifter til ATP, barselsfond mv.
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BILAG
Årsrapport 2020 om Forsikringer for MSBR.

INDSTILLING
Det indstilles, at Årsrapport 2020 om Forsikringer tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 09.03.2021
Fraværende Karin O. Jørgensen og Henrik Grauholm Mikkelsen.

Til efterretning
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4. Udrykningsstatistik
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.01.00-P05-1-21

INDLEDNING
I denne sag gives der en statusorientering i forhold til udrykninger/opgaver og 
responstider for perioden februar 2020 – januar 2021.

SAGSFREMSTILLING
Hver måned udarbejdes der en driftsrapport med statistik over udrykninger/opgaver, 
der har været løst af de enkelte brandstationer. Driftsrapporten rækker 12 måneder 
bagud.

Ved hver udrykning, hvor der er en afvigelse i forhold til afgangstid og/eller 
serviceniveau (responstider og bemanding), er der en rutinemæssig procedure, hvor 
den ansvarlige holdleder/indsatsleder for indsatsen udarbejder en afvigerapport.
Afvigerapporten skal indeholde en uddybning af årsagen til afvigelsen.
Ultimo 2021 forventes det, at datagrundlaget fra afvigerapporterne vil være 
tilstrækkelig til, at vi vil kunne begynde at konkludere på evt. tendenser for 
afvigelserne for de enkelte brandstationer.
Gentagne afvigelser og tendenser skal bruges til et mere fokuseret arbejde med at 
nedbringe antallet af afvigelserne.

Driftsrapporterne og afvigerapporterne indgår i den løbende dialog med de lokale 
ledelser og mandskab på de enkelte brandstationer i forhold til at finde løsninger på 
de udfordringer som rapporterne afdækker.

Vedlagte driftsrapport omhandler opgave- og udrykningsaktiviteterne i perioden 1. 
februar 2020 – 31. januar 2021.

I denne periode har der i alt været 1.210 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands 
Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med 

 222 i Faxe Kommune
 436 i Næstved Kommune
 238 i Ringsted Kommune
 311 i Vordingborg Kommune
 3 i andre kommuner/område

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 80 % af 
tilfældene.
Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 8 sekunder for første 
køretøj, og 4 minutter og 58 sekunder for alle køretøjer.
Afgangstiden er lovbestemt og fastsat i Dimensioneringsbekendtgørelsen, BEK nr. 
1085 af 25. oktober 2019 § 7.

I forhold til responstiden (ankomst på skadestedet) på 10 minutter i større byer, 15 
minutter i mindre landsbyer og landdistrikter og 20 minutter i det øvrige 
dækningsområde er den samlet overholdt i 84 % af tilfældene.
Responstiden (ankomst på skadestedet) er et kommunalt fastsat serviceniveau, der 
fastlægges i forbindelse med den risikobaserede dimensionering af 
redningsberedskabet (RBD).
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I den nuværende RBD fra juni 2017 er følgende responstider vedtaget for alle 
brandstationer

 10 minutter = Større byer
 15 minutter – Landdistrikter og mindre landsbyer
 20 minutter = Resten af dækningsområdet
 Mindst 80 % af udrykningerne skal overholde ovennævnte tider

Større byer er defineret til at være
 Faxe
 Haslev
 Næstved
 Præstø
 Ringsted
 Stege
 Vordingborg

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag.

VURDERING
Det er vurderingen, at driftsrapporten giver et retvisende billede af i hvilken 
udstrækning servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensioneringer 
overholdes i forhold til afgangstider og responstider.

Det er ikke tilfredsstillende, at afgangstiden over 12 måneder samlet kun overholdes i 
78 %. Afgangstiden på maksimalt 5 minutter er lovbestemt.
Det er et område, der er fokus på i dialogen med den lokale ledelse og mandskab på 
de enkelte brandstationer, for i fællesskab at finde årsager og mulige løsninger på 
afvigelserne. Men som det ved tidligere lejligheder har været drøftet i 
Beredskabskommissionen, er der ikke nogen umiddelbare lette og omkostningsfrie 
løsninger.

I forhold til overholdelse af responstiden er den samlede overholdelse på 84 % 
indenfor det vedtagne serviceniveau.
Dog er der enkelte brandstationer, der for den seneste måned og samlet over 12 
måneder ligger under 80 % overholdelse. De forhold vil indgå i dialogen med de lokale 
ledelser og mandskab for at finde årsager og løsninger.

BILAG
Driftsrapport MSBR - Januar 2021

INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 09.03.2021
Fraværende Karin O. Jørgensen og Henrik Grauholm Mikkelsen.

Til efterretning
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5. Eventuelt
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-20

Beredskabsdirektøren vil give en mundtlig orientering om

 Status på håndtering af Corona situationen internt i Midt- og Sydsjællands 
Brand & Redning

 Brandvagtopgave på øen Lindholm i oktober 2020 og februar 2021

 Proces vedr. revidering af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

 Etablering af whistleblowerordning

Beredskabskommissionen, 09.03.2021
Fraværende Karin O. Jørgensen og Henrik Grauholm Mikkelsen.

Beredskabsdirektørens orientering blev taget til efterretning med generel ros til alle 
medarbejdere i forhold til håndteringen af Corona situationen.

Derudover var der en dialog om

 Likviditetsstyring, hvor der til næste møde i Beredskabskommissionen 
forberedes en sag med forslag til nedbringelse af likviditeten 
(kassebeholdningen)

 Aftalen med ETK Brand og Redning om deres brandstation i Hårlev, der skal 
betjene den østligste del af Faxe Kommune.
På grund af tekniske udfordringer omkring alarmering af brandfolkene i Hårlev 
er ordningen først trådt i kraft den 16. februar 2021

 Udfordringerne ved solcelleanlæg på bygninger i forbindelse med brand


