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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Godkendt  
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2. Årsrapport 2021 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000036 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til årsrapporten for 2021 vedr. aktiviteter og 

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

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s økonomi og aktiviteter i 2021 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 2021. 

 

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 2021 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 2021 

og den 22. september 2021. 

 

Målsætningen for 2021 har været fortsat fokus på efter- og 

vedligeholdelsesuddannelse for alle personalegrupper, fortsætte udviklingen af 

samarbejdet internt i MSBR forankret i de Dynamiske Trioer, samt bemanding og 

rekruttering af deltidsansatte brandfolk på de enkelte brandstationer. 

 

Af de væsentligste begivenheder i 2021 skal her nævnes, at der med virkning fra den 

1. januar 2021 er indgået aftale med Region Sjælland om driften af en 

Nødbehandlerenhed placeret på St. Fuglebjerg, hvor der er 10 brandmænd tilknyttet. 

Enheden har haft 357 udkald til sygdom og tilskadekomst i 2021, hvor de har 

assisteret ambulancemandskabet. 

 

I forbindelse med en varmesanering af bygningsmassen på øen Lindholm i Stege Bugt 

entrerede Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med MSBR om at etablere en 

midlertidig brandstation i februar måned. 

En opgave der strakte sig over 15½ døgn, hvor der konstant skulle være en holdleder 

og syv brandmænd på vagt på øen incl. det nødvendige materiel. 

Opgaven blev løst med mandskab, køretøjer og materiel på tværs af alle 

brandstationerne i MSBR, og til fuld tilfredsstillelse for DTU. 
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Der blev i alt leveret ca. 3.200 timers beredskab på Lindholm. 

 

På baggrund af ny konstituering af Beredskabskommissionen efter kommunalvalget 

sidste år fremlægges opdateret aftale mellem revisionsfirmaet BDO og MSBR vedr. 

revisionsopgaven. 

Aftalen danner grundlaget og retningslinjen for samarbejdet med BDO og deres 

ydelser til MSBR, samt fastlægger fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem 

BDO og MSBR. 

Der er ikke nogen væsentlige ændringer i forhold til tidligere aftale. 

 

 

VURDERING 

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

aktiviteter og økonomi for året 2021. 

 

Det er ledelsens opfattelse, at målsætningerne, på trods af de begrænsninger som 

Corona-situationen gav for at mødes, er nået. 

 

Det er ledelsens vurdering, at den opdaterede aftale med BDO om revisionsopgaven er 

tilfredsstillende og nødvendig. 

 

 

ØKONOMI 

Årets resultat udviser umiddelbart et underskud på driften på ca. 156 t. kr. Hertil skal 

der lægges hensættelser vedr. arbejdsskader på 400 t. kr. således at det samlede 

resultat på driften udgør et underskud på ca. 556 t. kr. 

 

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 28. april 2021 at vi kom ud af 2021 

med et underskud på ca. 3.100 t. kr. 

Dette underskud skulle fremkomme ved, at vi brugte af de opsparede midler 

(kassebeholdningen) til indkøb af ny redningsbåd og indfrielse af leasinggæld med det 

formål at nedbringe indestående i banken, så betalingen af renter af indestående blev 

reduceret mest muligt. 

 

Der er i 2021 bestilt ny redningsbåd incl. bil samt to andre nye små biler (finansieret 

af budgetsat anskaffelsesmidler) for i alt ca. 1.100 t. kr. 

Desværre har leverandørerne af båd og biler ikke kunne levere i 2021 men først i 

foråret 2022, og dermed har denne udgift ikke været i 2021 - men skubbet til 2022. 

 

På grund af ændrede procedurer i Kommuneleasing, som vi ikke var opmærksomme 

på, kom vi for sent til at indfri de forventede leasingaftaler. På den baggrund er 

udgiften til indfrielse af leasingaftaler ca. 626 t. kr. mindre. 

Der vil på et kommende møde skulle tages stilling til om beløbet stadig skal anvendes 

til indfrielse af leasingaftaler. 

 

Udover de nævnte manglende udgifter, har der i 2021 generelt været færre udgifter 

end forventet i størrelsesordenen ca. 370 t. kr. svarende til en afvigelse på ca. 0,57 % 

af de samlede forventede udgifter, og flere indtægter end forventet i 

størrelsesordenen ca. 850 t. kr. svarende til ca. 1,38 % af de samlede forventede 

indtægter. 

 

Kassebeholdningen er i årets løb nedbragt med ca. 2.427 t. kr. fra ca. 7.131 t. kr. ved 

årets start til ca. 4.704 t. kr. ved årets afslutning. 
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I kassebeholdningen indgår ca. 1.681 t. kr. hensat til arbejdsskader og ca. 1.100 t. kr. 

reserveret til bestilt redningsbåd og køretøjer. 

Reel kassebeholdning udgør på den baggrund ca. 1.923 t. kr. 

Der vil på et kommende møde skulle tages stilling til kassebeholdningens størrelse og 

evt. anvendelse af midlerne. 

 

Resultatopgørelse 2021 

 Resultatopgørelse i t.kr. Total 2021 Budget 

 Indtægter     

 

Aktiviteter, It, Inventar og materiel -10.876 -10.620 

Grunde og Bygninger -39 -50 

Driftsbidrag fra kommuner -45.429 -45.429 

Betaling fra Staten -267 -380 

Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.) -5.802 -5.100 

 Indtægter i alt -62.413 -61.579 

 Finansindtægter   

 Renteindtægter 0 0 

 Finansindtægter i alt 0 0 

 Udgifter   

 Personaleudgifter 36.229 36.030 

 Aktivitetsudgifter 12.483 13.508 

 Inventar og materiel 8.659 10.083 

 Grunde og Bygninger 5.150 5.026 

 Udgifter i alt 62.521 64.647 

 Finansudgifter   

 Finansudgifter 49 35 

  Finansudgifter i alt 49 35 

  Årets resultat 156 3.103 
 

 

Balance 2021 

 Balance i t.kr. 31.12.2020 31.12.2021 

 Aktiver     

 

Materielle anlægsaktiver     

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler 26.846 22.965 

Materielle anlægsaktiver i alt 26.846 22.965 

 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender     

Tilgodehavender i betalingskontrol 3.389 1.678 

Mellemregning mellem årene 749 1.350 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i alt 4.274 3.028 

 

Likvide Beholdninger     

Indskud i pengeinstitut 7.131 4.704 

Likvide Beholdninger i alt 7.131 4.704 

  Aktiver i alt 38.251 30.697 
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  Passiver   

 

Egenkapital   

Egenkapital -979 -1.270 

Egenkapital i alt -979 -1.270 

 

Hensatte forpligtelser     

Hensatte forpligtelser - arbejdsskader -1.688 -1.681 

Hensatte forpligtelser i alt -1.688 -1.681 

 

Langfristede gældsforpligtelser     

Leasingforpligtelser -27.089 -22.343 

Feriepenge - overgangsperiode -1.950 0 

Langfristede gældsforpligtelser i alt -29.039 -22.343 

 Kortfristet gæld     

 Kortfristede gældsforpligtelser -5.967 -4.970 

 

Mellemregningskonto med Næstved Kommune (Husleje og 
Toldmoms) -578 -425 

Mellemregning øvrige 0 -8 

Kortfristet gæld i alt -6.545 -5.403 

 Passiver i alt -38.251 -30.697 
 

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag. 

 

 

BILAG 

Årsrapport 2021 MSBR 

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2021 

Revisionsberetning MSBR 2021 

Revisionspåtegning MSBR 2021 

Opdateret aftale BDO og MSBR 2022-2025 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2021 MSBR godkendes, og fremsendes til 

ejerkommunerne for videre behandling, samt at det opdaterede aftalebrev med BDO 

godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Godkendt 
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3. Årsrapport 2021 vedr. forsikringer 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000106 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om årsrapport 2021 om forsikringer for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s forsikringsforhold for 2021 fremlægges til orientering. 

Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & Faxe 

Kommuner. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 

2021. 

 

Skadesbilledet for 2021 vedr. arbejdsulykker 

Antal skader 2021 2020 2019 

Ulykker 16 14 12 

Briller 2 1 1 

 

Af de 16 arbejdsulykker har de 9 betydet fravær under 1 dag. 

2 ulykker har betydet fravær mellem 1-3 dage, 2 ulykker har betydet fravær mellem 

4-6 dage, 1 ulykke har betydet fravær mellem 7-13 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 2021 været på i alt 644.669 

kr. 

 

Skadebilledet for 2021 vedr. øvrige skader 

Antal skader 2021 2020 2019 

Auto 4 4 12 

Løsøre 0 0 0 

Ansvar 0 0 0 

 

I 2021 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 2021. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifterne til forsikringer i 2021 udgør i alt 1.789.226 kr. 

Præmier tingforsikringer: 

Løsøre 87.743 kr. 

Erhvervs- og produktansvar 49.055 kr. 

Motorkøretøj 676.111 kr. 

Kollektiv ulykke – brandfolk 180.171 kr. 

Årsrejse 1.415 kr. 

Kriminalitet 15.671 kr. 

Ledelsesansvar 7.583 kr. 

Lystfartøj 73.156 kr. 

Selvrisiko på skader på køretøjer 20.000 kr. 

I alt præmier tingforsikring 1.110.905 kr. 

 

Arbejdsskadeområdet: 

Katastrofeforsikring 4.667 kr. 

Mén erstatninger 297.038 kr. 

Behandlingsudgifter inkl. lægeerklæringer 17.694 kr. 

Gebyr til AES 29.940 kr. 

Gebyr til DSA 0 kr. 

AM-bidrag AT 243.215 kr. 

Fuld forsikring Erhvervssygdomme AES 52.115 kr. 

Brilleskader 0 

I alt arbejdsskadeområdet 644.669 kr. 

 

Administrationsaftale 33.652 kr. 

 

Total forsikringsområdet 1.789.226 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 2021 om Forsikringer MSBR. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2021 om Forsikringer tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Til efterretning 
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4. Masteraftale vedr. leasing 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000122 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en masteraftale med Kommuneleasing vedr. 

leasing. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

I forbindelse med godkendelsen af plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet, blev der også godkendt en investeringsplan for køretøjer for 

årene 2017–2030. 

 

I forbindelse med ny kontrakt med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og 

Stege i årene 2019-2025, hvor der indgik at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

leverer køretøjer, blev der indgået en Masteraftale med Kommuneleasing for årene 

2018-2021 i forhold til leasingfinansiering af køretøjerne til brandstationerne i Præstø 

og Stege, samt de køretøjer der fremgår af investeringsplanen i samme periode. 

Den økonomiske ramme for Masteraftalen var 15 mio. kr. 

 

Denne Masteraftale udløb oprindeligt den 31. december 2021, hvor den var udnyttet 

med ca. 90 %, men er administrativt forlænget til udgangen af 2023. 

 

Formålet med en masteraftale er, at der for en given periode aftales et maximalt 

indkøbsbeløb, der finansieres via leasing, og som kun skal godkendes en gang af 

ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser. 

 

Jf. de vedtagne tegningsregler i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal 

aftaler og kontrakter, der overstiger 1 mio. kr. i aftalens løbetid behandles af 

Beredskabskommissionen inden der kan indgås bindende aftaler. 

 

For at gøre det mere smidigt, at foretage større indkøb jf. den godkendte 

investeringsplan, ønskes der indgået en ny Masteraftale med Kommuneleasing for 

årene 2023-2027, samt at Beredskabskommissionen bemyndiger Formanden og 

Beredskabsdirektøren til at indgå de enkelte leasingaftaler uden forudgående 

behandling i Beredskabskommissionen, men til fremlæggelse til orientering for 

Beredskabskommissionen ved førstkommende møde efter indgåelse af aftalen. 

 

Evt. leasingaftaler for indkøb der ikke fremgår af investeringsplanen skal behandles jf. 

Interessentskabskontraktens bestemmelser omkring tegningsret. 

 

 

VURDERING 

Det er ledelsens vurdering, at Masteraftalen med dens rådighedsbeløb er passende til 

at omfatte planlagte investeringer i køretøjer jf. investeringsplanen fra plan for 

risikobaseret redningsberedskab i perioden 2023-2027, hvor der også er søgt taget 

højde for kommende prisstigninger. 

I aftalens rådighedsbeløb vil der også være mulighed for leasingfinansiering af andre 

større anskaffelser udenfor investeringsplanen fx større indkøb af radiomateriel og 

indsatsdragter, hvis dette skulle blive aktuelt. 
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Det er ledelsens vurdering, at det er en administrativ fordel at operere med en sådan 

masteraftale, der gør at de enkelte leasingaftaler ikke skal fremsendes til behandling i 

ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser. 

 

Det er også ledelsens vurdering, at det på baggrund af de forholdsvis få møder, der er 

planlagt for Beredskabskommissionen, vil være hensigtsmæssigt at Formanden og 

Beredskabsdirektøren bemyndiges til at indgå de enkelte leasingaftaler uden 

forudgående behandling i Beredskabskommissionen, så udbuds- og indkøbsprocessen 

ikke forsinkes af en sagsbehandling i Beredskabskommissionen. 

Dette skal ses i lyset af, at Beredskabskommissionen og ejerkommunernes 

byråd/kommunalbestyrelser har godkendt investeringsplanen og Masteraftalen for 

leasingrammen. 

 

Det er vurderingen, at det er den bedst opnåelige aftale til formålet. 

 

Masteraftalen skal fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på 

godkendelse jf. § 8 i Interessentskabskontrakten. 

 

 

ØKONOMI 

Masteraftalen indebærer at Kommuneleasing stiller 15 mio. kr. til rådighed for MSBR i 

perioden 1. januar 2023 – 31. december 2027, der kan anvendes til køretøjer og 

redningsmateriel inkl. radiomateriel. 

I forhold til vedtaget investeringsplan og forventninger til prisstigninger forventes det, 

at Masteraftalens rådighedsbeløb indenfor perioden vil blive udnyttet med ca. 85 %. 

 

Udgifter i forbindelse med masteraftalen og tilhørende leasingaftaler afholdes indenfor 

MSBR’s driftsbudget. 

 

Finansiering af driftsaktiver via leasing er ikke omfattet af Økonomi- og 

Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse i forhold til kommunernes deponering og 

låneramme. 

 

 

BILAG 

Kommuneleasing Masteraftale I-4882-00002 

Investeringsplan MSBR 2017-2030 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

• at Masteraftalen med Kommuneleasing godkendes 

• at Masteraftalen fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på 

godkendelse 

• at Formanden og Beredskabsdirektøren bemyndiges til at indgå leasingaftaler 

for indkøb jf. den godkendte investeringsplan uden forudgående behandling i 

Beredskabskommissionen 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Godkendt 
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5. Nyt 1-1-2 system i Danmark 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000130 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om nyt 1-1-2 system i Danmark. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Center for Beredskabskommission (CFB), der er en del af Rigspolitiet og bl.a. har 

ansvaret for 1-1-2 Alarmcentralerne, har meldt ud, at man er i gang med de 

indledende processer til et udbud af et nyt 1-1-2 system i Danmark, som forventes at 

være klar senest i 2026. 

Årsagen er bl.a. at det nuværende system ikke lever op til reglerne om tilgængelighed 

jf. EU’s tilgængelighedsdirektiv i forhold til at modtage alarmer fra andre medier end 

telefonen, samt at det ikke er muligt at opgradere det nuværende system til dette. 

 

CFB har meddelt de kommunale redningsberedskaber, at man med et nyt 1-1-2 

system ikke længere vil løse opgaverne med at vedligeholde picklister til 

alarmmeldingerne og beredskabernes udrykningsområder. 

Ud fra udmeldingen fra CFB er det forståelsen, at et nyt 1-1-2 system vil kræve en ny 

teknisk platform ved modtagerne af alarmerne fra 1-1-2 Alarmcentralerne. 

 

Det betyder med stor sandsynlighed, at den fremtidige beredskabsfaglige visitering 

fremover skal foregå ved redningsberedskaber, hvor man kan forestille sig at 

redningsberedskabernes vagtcentraler overtager alarmopkaldet fra 1-1-2 

Alarmcentralen, og ud fra anmelderens beskrivelse vælge brandstation, sammensætte 

udrykningen osv. i forhold til vedtagne kommunale serviceniveau. 

En proces der minder meget om det der i dag sker med alarmopkald til det 

præhospitale beredskab. 

 

I det nuværende 1-1-2 system sker den beredskabsfaglige visitering på 1-1-2 

Alarmcentralerne ud fra foruddefinerede udrykningsområder og picklister. 

 

En sådan ændring vil helt sikkert medføre rigtig mange ændrede og nye krav til 

teknik, uddannelse, bemanding mv. ved de kommunale redningsberedskabers 

vagtcentraler. 

 

KL og Danske Beredskaber, der er de kommunale redningsberedskabers 

interesseorganisation, deltager på forskellige niveauer og i forskellige fora omkring 

processen med nyt 1-1-2 system i Danmark. 

 

Beredskabskommissionen vil løbende blive holdt orienteret når der er nyt omkring 

emnet. 

 

 

VURDERING 

Det er ledelsens vurdering ud fra den nuværende tilgængelige viden om emnet, at den 

nuværende form på vagtcentralen i MSBR ikke vil kunne håndtere modtagelse af 

alarmer fra et kommende nyt 1-1-2 system i Danmark. 

Det vil højst sandsynligt kræve udskiftning af den IT-tekniske platform samt øget 

bemanding, da visiteringen af alarmopkaldene og dermed 
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disponeringen af ressourcerne flyttes fra 1-1-2 Alarmcentralerne til 

redningsberedskabernes vagtcentraler. 

 

 

ØKONOMI 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget konkret i forhold til 

økonomien, men det må forudses, at der vil komme udgifter til udskiftning af 

teknikken, som også risikerer at medføre øgede udgifter til licenser og serviceaftale, 

samt øgede driftsudgifter i forbindelse med øget bemanding. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Til efterretning 
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6. Udrykningsstatistik 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000044 

 

INDLEDNING 

I denne sag gives der en statusorientering i forhold til udrykninger/opgaver og 

responstider for perioden februar 2021 – januar 2022. 

 

 

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. 

februar 2021 – 31. januar 2022. 

 

I denne periode har der i alt været 1.211 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands 

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

• 245 i Faxe Kommune 

• 431 i Næstved Kommune 

• 202 i Ringsted Kommune 

• 320 i Vordingborg Kommune 

• 13 i andre kommuner/område 

 

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 1 udrykning/opgave mere, der 

fordeler sig i kommunerne på denne måde 

Kommune FEB 2021 – 

JAN 2022 

Faxe 23 

Næstved -5 

Ringsted -36 

Vordingborg 9 

Øvrige 10 

I alt 1 

 

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 27 sekunder for første 

køretøj, og 5 minutter og 18 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 85 % 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 85 % 

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 – Januar 2022 
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INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Til efterretning 
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7. Henlæggelse af beføjelser og pligter 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 00.17.20-Ø54-1-17S 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres om endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven 

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

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 28. april 2021, bilag 2 til 

Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra 

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

 

Bilaget har nu været til behandling i alle fire ejerkommuner, som har godkendt 

bilaget, og det har været sendt til godkendelse i Ankestyrelsen. 

 

Ankestyrelsen har med brev den 24. februar 2022 svaret, at de ud fra MSBR’s 

årsregnskaber for 2019 og 2020 har vurderet, at MSBR er omfattet af 

kommunestyrelseslovens § 60 a, og på den baggrund skal Ankestyrelsen ikke 

godkende bilaget med ændringer til Interessentskabskontrakten. 

  

 

VURDERING 

På baggrund af ejerkommunernes godkendelser og Ankestyrelsens tilbagemelding er 

det vurderingen, at bilaget nu er endeligt godkendt og kan implementeres. 

 

 

BILAG 

Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 

Brev fra Ankestyrelsen 2022.02.24 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Til efterretning 
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8. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 09.03.2022 

Fraværende Eilif Ahm-Petersen og Henrik Grauholm Mikkelsen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

 

Til efterretning 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om, at der er doneret 68 indsatsjakker, 12 

indsatsbukser og 4 indsatsheldragter til Ukraines beredskabstjeneste. 

Donationen er en del af en landsdækkende indsamling af indsatstøj til brandfolk 

koordineret af Beredskabsstyrelsen og via EU. 

 

 

Beredskabsdirektøren orienterede om, at det forventes, der kommer en forespørgsel 

fra Forsvarsministeriet eller Beredskabsstyrelsen i forhold til beskyttelsesrum i 

kommunerne. 

Arbejdet med beskyttelsesrum har ligget stille i ca. 20 år, og det kan ikke forventes at 

oplysninger om antal og placering af beskyttelsesrum i kommunerne umiddelbart er 

tilgængelige eller ajourførte. Det kan heller ikke forventes andet end, at det vil kræve 

tid og andre ressourcer til en evt. klargøring af beskyttelsesrummene når de er 

lokaliseret. 

Der er pt. ikke nogen trussel mod dansk territorium, der gør at beskyttelsesrummene 

skal klargøres. 

 

 

Christian Strande Mogensen orienterede om, at Frivilligenheden har fået to nye 

materielgenstande. 

TrygFonden og Beredskabsforbunbet har doneret droner og uddannelse af 

dronepiloter, der kan hjælpe i forbindelse med indsatser, og andre myndigheder og 

samarbejdspartnere kan også kan rekvirere dronerne fx politiet i forbindelse med 

eftersøgningsopgaver. 

I Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er der indkøbt og opbygget en trailer med en 

højtrykskompressor til fyldning af luftflasker i forbindelse med røgdykning. 

To nye opgaver som Frivilligenheden kan hjælpe med. 

 

 

Ole Vivi udtrykte stor ros til frivillige og medarbejdere for indsatsen med 

bortpumpning af overfladevand i Faxe Kommune hen over weekenden 19. – 20. 

februar. 

I den forbindelse gjorde Lars Folmann opmærksom på problemstillinger omkring hvor 

vand pumpes hen i forhold til kloaknettet. 

 

 

Tom Trude orienterede kort om de nationale konsekvenser af krigen i Ukraine i forhold 

til flygtningesituationen samt den øgede cybertrussel mod myndigheders og 

virksomheders IT-miljøer. 


