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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-20 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.11.2021 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Bent Maigaard, Karin 

O. Jørgensen 

 

Godkendt 
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2. Endeligt budget 2022 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 00.30.00-S00-1-21 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til det endelige budget 2022. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På møde i Beredskabskommissionen den 28. april 2021 blev der godkendt et foreløbigt 

driftsbudget for 2022, som blev fremsendt til ejerkommunerne. Det fremsendte 

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

baggrund fastholdt Beredskabskommissionen på møde den 30. juni 2021 det 

fremsatte budgetforslag. 

Driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af budget 2021 og regnskab 2020, 

ejerstrategien, samt serviceniveau og dimensionering vedtaget i plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet. 

 

 

VURDERING 

Det er vurderingen, at forslaget til budget 2022 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 (2021-

niv.) 

Vedtaget (2022-

niv.) 

Forskel Procent 

Faxe 8.727.887 8.897.954 170.067 1,95 

Næstved 18.576.496 18.920.161 343.665 1,85 

Ringsted 6.279.346 6.395.570 116.224 1,85 

Vordingborg 11.390.635 11.605.919 215.284 1,89 

I alt 44.974.364 45.819.604 845.240 1,88 

 

Forskellen mellem det fremsendte budgetforslag og de vedtagne budgetter i 

kommunerne skyldes alene en regulering jf. KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent. 
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Budgetår 2022 2023 2024 2025 2020 2021 

  
   Overslagsår   Overslagsår   Overslagsår Regnskab 

Justeret 
budget 

Driftsbidrag           

Faxe 8.897.954 8.808.974 8.720.885 8.633.676 8.742.677 8.816.048 

Næstved 18.920.161 18.730.959 18.543.650 18.358.213 18.743.743 18.764.137 

Ringsted 6.395.570 6.331.614 6.268.298 6.205.615 6.334.630 6.342.774 

Vordingborg 11.605.919 11.489.860 11.374.961 11.261.212 11.492.836 11.505.692 

I alt 45.819.604 45.361.408 44.907.794 44.458.716 45.313.886 45.428.651 

1 % reduktion 
i.f.t 2022 

 458.196 911.810 1.360.888   

        

Driftsbudget - 
total 

      

Udgifter 60.466.456 60.466.456 60.466.456 60.466.456 60.252.041 64.681.987 

Indtægter 14.646.852 14.646.852 14.646.852 14.646.852 14.983.006 16.149.755 

Netto 45.819.604 45.819.604 45.819.604 45.819.604 45.269.035 45.532.232 

Resultat 0 458.196 911.810 1.360.888 -44.851 3.103.581 

 

Beløb i overslagsårene er angivet i 2022-niveau og vil efter endelig vedtagelse af 

budgettet administrativt blive fremskrevet i henhold til ejerkommunernes 

tilbagemelding om deres fremskrivning af budgetterne med KL’s pris- og lønudvikling. 

Driftsbidrag i overslagsårene er reduceret med 1 % i forhold til 2022-niveau. 

 

Med et indbyggerantal på 200.880 (3. kvt. 2021) i de fire ejerkommuner udgør 

nettodriftsudgifterne til redningsberedskabet i 2022 ca. 228 kr. pr. indbygger. 

 

Takster for 2022 er fastsat ud fra nettoprisindekset for oktober 2021. Derudover er 

der ikke fortaget ændringer. 

 

 

BILAG 

Bilag A – MSBR Driftsbudget 2022 

Bilag B - Budget 2022 MSBR - Budgetbemærkninger 

Bilag C - Takster MSBR 2022 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at driftsbudget 2022, budgetbemærkninger og takster MSBR 2022 

godkendes. 

 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.11.2021 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Bent Maigaard, Karin 

O. Jørgensen 

 

Godkendt 
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3. Whistleblowerordning 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 85.11.06-G01-6-21 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om etableringen af en Whistleblowerordning. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Jf. EU-direktiv 2019/1937 af 23. oktober 20192019 om beskyttelse af personer, der 

indberetter overtrædelse af EU-retten, samt dansk lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om 

beskyttelse af whistleblowere skal offentlige virksomheder senest den 17. december 

2021 have etableret en Whistleblowerordning. 

 

Efter at have undersøgt forskellige muligheder på området er det besluttet, at Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) køber den IT-mæssige løsning til en 

Whistleblowerordning ved firmaet EQS Group (tidligere Got Ethics). 

 

Emnet og et udkast til en politik for ordningen har været behandlet i MED-

Hovedudvalget senest den 11. november 2021. 

På dette møde kom der forslag og bemærkninger til politikken, som skal indarbejdes i 

den. Politikken for Whistleblowerordningen vil blive færdigbehandlet i MED-

Hovedudvalget. 

 

Whistleblowerordningen i MSBR omfatter alle nuværende og tidligere medarbejdere og 

frivillige i MSBR, medlemmer af Beredskabskommissionen og øvrige 

samarbejdspartnere. 

Øvrige samarbejdspartnere kan fx være borgere og leverandører. 

 

Ordningen betyder, at medarbejdere, medlemmer af Beredskabskommissionen, 

ledelse og øvrige samarbejdspartnere kan foretage anonym eller ikke-anonym 

indberetning i tilfælde af begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller 

ulovligheder. Ordningen sikrer, at sådanne indberetninger behandles seriøst og på 

passende vis, og giver tryghed for, at enhver person, der i god tro indberetter en 

alvorlig mistanke, vil være beskyttet mod repressalier eller lignende. 

 

Whistleblowerordningen kan kun anvendes til at indberette alvorlige 

uregelmæssigheder eller uetisk adfærd, eller begrundet mistanke herom, der 

involverer ansatte i MSBR. 

Det gælder både fuldtids- og deltidsansatte, frivillige samt medlemmer af 

Beredskabskommissionen. 

Der kan også indberettes handlinger, som ikke kan henføres til en enkelt person. 

 

Det vil være to medarbejdere fra MSBR og en HR-konsulent fra Næstved Kommune, 

der skal administrere ordningen. 

Skulle en indberetning omhandle en af disse personer, vil vedkommende blive 

udelukket fra sagen/henvendelsen, og de to andre administratorer vil behandle sagen 

evt. med inddragelse af andre relevante parter. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den valgte løsning opfylder de lovmæssige krav til en 

Whistleblowerordning, samt at den vil være forholdsvis enkel at administrere. 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.11.2021 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Bent Maigaard, Karin 

O. Jørgensen 

 

Til efterretning med bemærkning om at Beredskabskommissionen ønsker orientering 

om indberetninger i whistleblowerordning mindst to gange årligt i forbindelse med 

årsrapporten samt på mødet i juni måned. 

Derudover vil Formanden blive orienteret på driftsmøder, der holdes ca. en gang om 

måneden, og ved meget alvorlige indberetninger der udvikler sig til alvorlige sag med 

personalemæssige konsekvenser, vil Beredskabskommissionen blive orienteret 

hurtigst muligt.  
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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 november 2020 – oktober 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. 

Datagrundlaget fra afvigerapporterne anvendes til at drage mulige konklusioner 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. 

november 2020 – 31. oktober 2021. 

 

I denne periode har der i alt været 1.160 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands 

Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med  

• 232 i Faxe Kommune 

• 404 i Næstved Kommune 

• 207 i Ringsted Kommune 

• 308 i Vordingborg Kommune 

• 9 i andre kommuner/område 

 

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 92 færre udrykninger/opgaver, der 

fordeler sig i kommunerne på denne måde 

Kommune SEP 2019 – 

AUG 2020 

Faxe -17 

Næstved -49 

Ringsted -27 

Vordingborg -3 

Øvrige 4 

I alt -92 

 

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 78 % af 

tilfældene. 
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Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 10 sekunder for første 

køretøj, og 5 minutter og 10 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) er den samlet overholdt i 86 % af 

tilfældene. 

Responstiden (ankomst på skadestedet) er et kommunalt fastsat serviceniveau, der 

fastlægges i forbindelse med den risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet (RBD). 

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 86 % 

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 indgår i dialogen med de lokale 

ledelser og mandskab for at finde årsager og løsninger. 

 

 

BILAG 

Driftsrapport MSBR - Oktober 2021 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.11.2021 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Bent Maigaard, Karin 

O. Jørgensen 

 

Til efterretning 
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5. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-20 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 24.11.2021 

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Bent Maigaard, Karin 

O. Jørgensen 

 

 

Der blev orienteret om et samarbejde med Beredskabsforbundet, der sammen med 

vores Frivilligenhed har modtaget 210.000 kr. fra TrygFonden til at etablere et 

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

Droneberedskabet kan anvendes ved MSBR’s forskellige indsatser, samt af 

samarbejdsparter som fx Politiet. 

 

 

Der blev orienteret om Nytårsparoler i 2022, der afholdes den 8. og 9. januar 2022 ud 

fra følgende plan 

 

Dato Brandstationer Sted Ledelsesrepræsentant 

Lørdag 8. januar 

kl. 10.00 

Faxe og Haslev Kommer senere Flemming Nygaard-

Jørgensen 

Lørdag 8. januar 

kl. 10.00 

Vordingborg St. Vordingborg Henrik Nilsson 

Søndag 9. januar 

kl. 10.00 

Fuglebjerg, 

Herlufmagle og 

Næstved 

St. Næstved Henrik Nilsson 

Søndag 9. januar 

kl. 10.00 

Ringsted St. Ringsted Flemming Nygaard-

Jørgensen 

 

Nuværende og kommende medlemmer af Beredskabskommissionen bliver inviteret til 

Nytårsparolerne. 

 

 

Til efterretning 


