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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.09.2022 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

Suppleant for Christian Strande Mogensen – Kenneth Tonni Nielsen 

 

Godkendt   
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2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000223 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. august 2022. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for perioden 1. januar – 31. august 

2022, hvor forventningerne til årets resultat er justeret på baggrund af sidste års 

resultat og forventninger/kendskab til årets aktiviteter. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at budgetopfølgningen er retvisende, og forventningerne til årets 

resultat er realistisk ud fra sidste års resultat, nuværende kendte og forventede 

opgaver og aktiviteter i 2022. 

 

 

ØKONOMI 

Driftsbudget 

Område Justeret 

budget 2022 

Forbrug pr. 

31/8 2022 

Forventet 

resultat 2022 

Personale 31.476.000 20.818.242 31.964.906 

Kapaciteter 18.056.706 12.399.747 18.086.038 

Administration 3.803.438 2.038.231 3.817.818 

Vagtcentral -3.697.338 -3.932.718 -3.964.548 

Indtægtsdækket 

virksomhed 

-2.719.202 -1.992.274 -3.108.802 

Driftbidrag fra 

kommunerne 

-45.819.604 -30.546.397 -45.819.604 

I alt 1.100.000 -1.215.169 975.808 

-beløb er indtægter. 

 

Sagens bilag udviser umiddelbart et mindreforbrug på ca. 4,2 % i perioden. Dette 

skyldes primært øgede indtægter, og manglende aktiviteter fortrinsvis på personale- 

og materielområderne, som forventes gennemført i den sidste tredjedel af året, samt 

at hensættelsen til arbejdsskade først sker ved regnskabsafslutning. 

 

Forventningerne til årets resultat er, at den ordinære drift er i balance, og det 

forventede underskud på ca. 976 t. kr. er et resultat af overførte indkøb af 

redningsbåd og køretøjer fra 2021. 

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, som blev behandlet på møde i 

Beredskabskommissionen den 27. april 2022, er det forventede underskud reduceret 

fra 1,1 mio. kr. til ca. 975 t. kr. 

Dette skyldes primært forventede øgede indtægter vedr. 

• enhedstimebetaling fra Staten til drift af Frivilligenheden, 

• ekstern kursusaktivitet 

• alarmtilslutninger mv. til vagtcentralen 
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Det forventede resultat indeholder udgiften til årets hensættelse til arbejdsskader på 

800 t. kr., hvilket betyder det forventede underskud reelt vil være på ca. 175 t. kr. 

 

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag A. 

 

 

BILAG 

Budgetopfølgning 2022.08.31-MSBR Driftsbudget 2022 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.09.2022 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

Suppleant for Christian Strande Mogensen – Kenneth Tonni Nielsen 

 

Godkendt 

  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 28. september 2022 

 

5 

3. Revision af ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.07-P15-1-17S 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en proces for revidering af ejerstrategien. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Det er fastsat i nuværende ejerstrategi fra 2019, at den skal revideres løbende og 

mindst en gang i hver valgperiode (2. år i valgperioden). 

 

I forrige valgperiode besluttede Beredskabskommissionen at nedsætte en 

arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Beredskabskommissionen til at udarbejde 

et forslag til en revideret ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

(MSBR). 

 

Arbejdsgruppens forslag til en ejerstrategi blev godkendt af Beredskabskommissionen 

på møde den 27. juni 2019, hvorefter den blev fremsendt til endelig godkendelse i de 

enkelte ejerkommuner. 

 

Efter ejerkommunernes behandling og godkendelse blev ejerstrategien igen behandlet 

på møde i Beredskabskommissionen den 4. december 2019, hvorefter den trådte i 

kraft. 

 

Der stilles her forslag om, at processen med revision af ejerstrategien påbegyndes, 

således, at den kan behandles og godkendes i første halvdel af 2023 (2. valgår). 

 

En proces for revision af ejerstrategien kunne være, at Beredskabskommissionen 

nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Beredskabskommissionen 

med beredskabsdirektøren som sekretær, som påbegynder revisionsarbejdet efter en 

temadebat omkring ejerstrategien på næste ordinære møde i 

Beredskabskommissionen den 30. november 2022, hvor også MED-Hovedudvalget 

deltager i en del af mødet. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at den beskrevne revisionsproces opfylder nuværende ejerstrategis 

beskrivelse af en revision, hvor det angives at revisionen skal ske i 2. år i 

valgperioden. 

 

Det er endvidere vurderingen, at der vil ske en styrkelse af både 

Beredskabskommissionens og ejerkommunernes ejerskab af og forståelse for 

ejerstrategien med den beskrevne revisionsproces. 

 

 

BILAG 

Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 

- 2019 
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INDSTILLING 

Det indstilles, 

• at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af 

Beredskabskommissionen, hvor det sikres at formandskabet, ejerkommunerne 

og medarbejderne er repræsenteret 

• at revisionsarbejdet påbegyndes efter en temadebat på næste ordinære møde i 

Beredskabskommissionen 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.09.2022 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

Suppleant for Christian Strande Mogensen – Kenneth Tonni Nielsen 

 

Godkendt med bemærkninger 

 

Arbejdsgruppen sammensættes af Ole Vive, Carsten Rasmussen, Henrik Hvidesten, 

Mikael Smed, Christian Strande Mogensen, Peter Lykke Pedersen og Michael Tedaldi 

Lohse. 

 

Opmærksomhed på sammenhængen med interessentskabskontrakten. 

 

Såfremt ejerkommunerne ønsker et temamøde for kommunens 

kommunalbestyrelse/byråd omkring ejerstrategien kan dette aftales med 

beredskabsdirektøren. 
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4. Ordinære møder i 2023 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000728 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens ordinære møder i 

2023. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

De foreslåede mødedatoer er fastlagt ud fra et nødvendigt tidsperspektiv i forhold til 

behandling af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, 

aflæggelse af årsrapport for 2022, behandling af forslag til budget 2024 og 

budgetkontroller for henholdsvis første kvartal og 2/3 af 2023. 

 

• Mandag den 6. februar 2023 kl. 08.00 – 10.00 – 1. behandling af plan for 

risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 

• Onsdag den 15. marts 2023 kl. 08.00–10.00 – Årsrapport 2022 

• Onsdag den 3. maj 2023 kl. 08.00–10.00 – Budgetopfølgning, 1. behandling af 

budget 2024, samt 2. behandling af plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet 

• Onsdag den 21. juni 2023 kl. 08.00–12.00 – 2. behandling af budget 2024 og 

temamøde med MED-Hovedudvalget 

• Onsdag den 20. september 2023 kl. 08.00–10.00 – Budgetopfølgning og evt. 

opfølgning og 3. behandling af budget 2024 

• Onsdag den 29. november 2023 kl. 08.00–10.00 – endeligt budget 2024, 

deltagelse af MED-Hovedudvalget 

 

 

VURDERING 

Det vurderes, at de foreslåede datoer for Beredskabskommissionens møder i 2023 er 

hensigtsmæssige i forhold processerne omkring behandling af plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet, aflæggelse af årsrapport, budgetopfølgninger 

og fastlæggelse af kommende års budget. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at de foreslåede tidspunkter for Beredskabskommissionens møder i 

2023 godkendes. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.09.2022 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

Suppleant for Christian Strande Mogensen – Kenneth Tonni Nielsen 

 

Godkendt 
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5. 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 september 2021 – august 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. 

september 2021 – 31. august 2022. 

 

I denne periode har der i alt været 1.213 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands 

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

• 239 i Faxe Kommune 

• 426 i Næstved Kommune 

• 202 i Ringsted Kommune 

• 336 i Vordingborg Kommune 

• 10 i andre kommuner/område 

 

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 37 udrykning/opgave mere, der 

fordeler sig denne måde 

Kommune SEP 2021 – 

AUG 2022 

Faxe 12 

Næstved 15 

Ringsted -9 

Vordingborg 15 

Øvrige 4 

I alt 37 
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Opgave SEP 2021 – 

AUG 2022 

Andet 0 

Brand 1 

ABA 54 

Miljø -2 

Redning -34 

Vejrlig 14 

Assistance 4 

I alt 37 

 

 

Typer SEP 2021 – 

AUG 2022 

Reel -16 

Blind 57 

Falsk -8 

Assistance 4 

I alt 37 

 

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 77 % af 

tilfældene. 

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 12 sekunder for første 

køretøj, og 5 minutter og 13 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 83 % af 

tilfældene. 

Den samlede gennemsnitlige responstid er 10 minutter og 44 sekunder for første 

køretøj, og 12 minutter og 00 sekunder for alle køretøjer. 

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. 
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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 

77 %. 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 83 % 

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 – August 2022 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.09.2022 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

Suppleant for Christian Strande Mogensen – Kenneth Tonni Nielsen 

 

Til efterretning med bemærkninger. 

 

Vordingborg Kommune ønsker en handleplan for forbedring af afgangstiderne fra 

brandstationerne i kommunen. 

 

Alle kommuner ønsker en oversigt over blinde alarmer i de enkelte kommuner. 
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6. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 28.09.2022 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested 

Suppleant for Christian Strande Mogensen – Kenneth Tonni Nielsen 

 

Til efterretning 

 

Dialog om risikoobjekter i MSBR’s dækningsområde, som er en del af planen for den 

risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. 

 

Dialog om forsyningssikkerheden i Danmark. 

 


