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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Godkendt   
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2. Temadebat om revision af ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.07-P15-1-17S 

 

INDLEDNING 

Denne sag er dialog omkring ejerstrategi og revision af ejerstrategien med inddragelse 

af MED-Hovedudvalget. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På Beredskabskommissionens møde den 28. september 2022 blev det vedtaget at 

gennemføre en temadebat med inddragelse af MED-Hovedudvalget omkring revision 

af ejerstrategien. 

 

I nuværende ejerstrategi fra 2019 er det fastsat, at den løbende skal revideres og 

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

 

På mødet den 28. september 2022 blev det også vedtaget at nedsætte en 

arbejdsgruppe bestående af Ole Vive, Carsten Rasmussen, Henrik Hvidesten, Mikael 

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

med beredskabsdirektøren som sekretær til at stå for revisionsprocessen. 

Revisionsarbejdet skal påbegyndes efter en temadebat på et møde mellem 

Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget. 

 

 

VURDERING 

Det er vurderingen, at temadebatten på mødet mellem Beredskabskommissionen og 

MED-Hovedudvalget vil give den nedsatte arbejdsgruppe et godt udgangspunkt for 

arbejdet med at revidere ejerstrategien. 

 

Det vurderes realistisk, at arbejdsgruppen kan gennemføre revisionen, så der senest 

på Beredskabskommissionens møde i juni 2023 kan fremlægges forslag til en 

revideret ejerstrategi til behandling. 

 

 

BILAG 

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

- 2019 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at der på mødet gennemføres en dialogproces omkring ejerstrategien 

med fokus på mål og hensigter, som kan danne baggrund for arbejdsgruppens videre 

arbejde med revision af ejerstrategien. 

 

Arbejdsgruppen skal senest på Beredskabskommissionens møde i juni 2023 

fremlægge forslag til en revideret ejerstrategi til behandling. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Dialogprocessen blev gennemført og in put til det videre arbejde i arbejdsgruppen blev 

samlet.  
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3. Driftsbudget 2023 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000228 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til endeligt driftsbudget 2023. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På møde i Beredskabskommissionen den 27. april 2022 blev der godkendt et foreløbigt 

driftsbudget for 2023 med overslagsårene 2024-2026 uden 1 % reduktion af 

ejerkommunernes driftsbidrag, som blev fremsendt til ejerkommunerne. 

Det fremsendte budgetforslag gav ikke anledning til bemærkninger fra 

ejerkommunerne, og på den baggrund fastholdt Beredskabskommissionen på møde 

den 15. juni 2022 det fremsatte budgetforslag. 

Driftsbudgettet er udarbejdet på baggrund af budget 2022 og regnskab 2021, 

ejerstrategien, samt serviceniveau og dimensionering vedtaget i plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet. 

 

 

VURDERING 

Det er vurderingen, at forslaget til driftsbudget 2023 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 (2022-

niv.) 

Vedtaget (2023-

niv.) 

Forskel Procent 

(2 dec.) 

Faxe 8.897.954 9.117.733 219.779 2,47 

Næstved 18.920.161 19.618.315 698.154 3,69 

Ringsted 6.395.570 6.534.810 139.240 2,18 

Vordingborg 11.605.919 11.997.890 391.971 3,38 

I alt 45.819.604 47.268.748 1.449.144 3,16 

 

Forskellen mellem det fremsendte budgetforslag og de vedtagne budgetter i 

kommunerne skyldes alene en regulering med den af KL’s pris- og 

lønfremskrivningsprocent, som den enkelte kommune har valgt at anvende. 
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Budgetår 2023 2024 2025 2026 2021 2022 

  
   Overslagsår   Overslagsår   Overslagsår Regnskab 

Justeret 
budget 

Driftsbidrag           

Faxe 9.117.733 9.117.733 9.117.733 9.117.733 8.816.048 8.897.954 

Næstved 19.618.315 19.618.315 19.618.315 19.618.315 18.764.137 18.920.161 

Ringsted 6.534.810 6.534.810 6.534.810 6.534.810 6.342.774 6.395.570 

Vordingborg 11.997.890 11.997.890 11.997.890 11.997.890 11.505.692 11.605.919 

I alt 47.268.748 47.268.748 47.268.748 47.268.748 45.428.651 45.819.604 

Driftsbudget - 
total 

      

Udgifter 64.534.137 64.534.137 64.534.137 64.534.137 62.987.653 62.832.227 

Indtægter 17.265.389 17.265.389 17.265.389 17.265.389 17.003.474 15.912.623 

Netto 47.268.748 47.268.748 47.268.748 47.268.748 45.984.178 46.919.604 

Resultat 0 0 0 0 555.527 1.100.000 

 

Beløb i overslagsårene er angivet i 2023-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. 

 

I overslagsårene er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet en evt. procentvis 

reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag. 

 

Med et indbyggerantal på 202.846 (3. kvt. 2022) i de fire ejerkommuner udgør 

nettodriftsudgifterne til redningsberedskabet i 2023 ca. 233 kr. i gennemsnit pr. 

indbygger. 

 

Takster for 2023 er reguleret ud fra nettoprisindekset for oktober 2022. 

Derudover er taksten for trykprøvning af slanger til slangevinder opjusteret på 

grundbeløbet med 20,26 kr. på baggrund af gennemført certificeringsproces, så MSBR 

nu lever op til kravene til virksomheder, der gennemfører kontrol og eftersyn af 

brandmateriel. 

Tilsvarende er taksterne for førstehjælpsuddannelserne opjusteret på grundbeløbet 

med 479,85 kr. svarende til 29,99 kr. pr. kursist ved 16 kursister på baggrund af 

øgede udgifter til forbrugsmaterialer, hygiejneartikler og ekstra rengøring af udstyr. 

 

 

BILAG 

Bilag A – MSBR Driftsbudget 2023 

Bilag B - Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger 

Bilag C - Takster MSBR 2023 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at driftsbudget 2023, budgetbemærkninger og takster MSBR 2023 

godkendes. 
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BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Godkendt 
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4. 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 oktober 2021 – september 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 skal udarbejde 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. 

Der pågår et arbejde med at styrke kvaliteten af oplysningerne i afvigerapporterne. 

 

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. 

oktober 2021 – 30. september 2022. 

 

I denne periode har der i alt været 1.181 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands 

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

• 237 i Faxe Kommune 

• 410 i Næstved Kommune 

• 189 i Ringsted Kommune 

• 335 i Vordingborg Kommune 

• 10 i andre kommuner/område 

 

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 9 udrykning/opgave mere, der 

fordeler sig denne måde 

Kommune SEP 2021 – 

AUG 2022 

Faxe 11 

Næstved 1 

Ringsted -24 

Vordingborg 18 

Øvrige 3 

I alt 9 
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Opgave SEP 2021 – 

AUG 2022 

Andet 1 

Brand -24 

ABA 44 

Miljø -2 

Redning -30 

Vejrlig 17 

Assistance 3 

I alt 9 

 

 

Typer SEP 2021 – 

AUG 2022 

Reel -34 

Blind 44 

Falsk -4 

Assistance 3 

I alt 9 

 

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 76 % af 

tilfældene. 

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 13 sekunder for første 

køretøj, og 5 minutter og 14 sekunder for alle køretøjer. 

Afgangstiden er lovbestemt og fastsat i Dimensioneringsbekendtgørelsen, BEK nr. 

1085 af 25. oktober 2019 § 7. 

 

Med udgangspunkt i tilgængelige oplysninger fra afvigerapporterne og i dialog med de 

enkelte brandstationer arbejdes der på handleplaner for at øge overholdelsen af 5 

minutter kravet til afgangstiden. 

Handleplanerne forventes at kunne fremlægges for Beredskabskommissionen i første 

kvartal 2023. 

 

I forhold til responstiden (ankomst på skadestedet) er den samlet overholdt i 83 % af 

tilfældene. 

Den samlede gennemsnitlige responstid er 10 minutter og 37 sekunder for første 

køretøj, og 11 minutter og 55 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 
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• 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 

76 %. 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 til en 

handleplan for af nedbringe afvigelserne på dette område. 

Men som det ved tidligere lejligheder har været drøftet i Beredskabskommissionen, er 

der ikke nogen umiddelbare lette og omkostningsfrie løsninger til at opnå en 

fuldstændig overholdelse af 5 minutter kravet. 

 

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 – September 2022 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Til efterretning 
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5. Ændring af mødeplan for 2023 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000728 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en ændring af mødeplanen for 

Beredskabskommissionens møder i 2023. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

På Beredskabskommissionens møde den 28. september 2022 blev mødeplanen for 

kommissionens møder i 2023 vedtaget. 

 

Planen indeholder et møde den 6. februar 2023, hvor plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet var planlagt til at blive behandlet første gang. 

 

Arbejdet med at revidere planen for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet er desværre blevet forsinket, så det vil ikke være muligt at 

fremlægge et forslag til behandling den 6. februar 2023. 

 

Årsagerne til forsinkelsen er bl.a. at opgaven med at foretage de lovpligtige brandsyn 

blev udsat 3-4 måneder, da alle medarbejdere, som foretager brandsyn, skulle på 

vedligeholdelsesuddannelse i begyndelsen af året for at blive opdateret på nye regler 

på området. 

Det er de samme medarbejdere fra den samme medarbejdergruppe, der foretager 

brandsyn, som også forestår arbejdet med revision af plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet. 

 

I den samme medarbejdergruppe har der også været lidt udskiftning, hvor en 

medarbejder er gået på pension og en anden har skiftet til et andet beredskab, hvilket 

har medført til produktionstab i perioderne, hvor stillingerne stod ubesatte og indtil 

nye medarbejdere er ”kørt ind” i arbejdsopgaverne. 

 

På baggrund af ovenstående situation er forslaget, at det planlagte møde den 6. 

februar 2023 aflyses, samt at den reviderede plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet behandles første gang på Beredskabskommissionens planlagt 

møde den 3. maj 2023. 

Anden behandlingen af forslaget vil kunne ske på Beredskabskommissionens planlagt 

møde den 20. september 2023 efter materialet har været i høring ved 

Beredskabsstyrelsen. 

Efter anden behandlingen i Beredskabskommissionen skal planen fremsendes til 

ejerkommunerne til behandling, som forventes at kunne ske, så 

Beredskabskommissionen kan foretage den endelige behandling på det planlagt møde 

den 29. november 2023. 

 

 

VURDERING 

Da det ikke er muligt at få færdiggjort forslaget til revideret plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet incl. behandling i MED-organisationen til det 

planlagte møde den 6. februar 2023, vurderes det hensigtsmæssigt at aflyse mødet. 
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Det vurderes som realistisk, at forslaget til revideret plan for risikobaseret 

dimensionering af redningsberedskabet vil kunne færdiggøres incl. behandling i MED-

organisationen til behandling på Beredskabskommissionens planlagte møde den 3. 

maj 2023. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at det planlagte møde for Beredskabskommissionen den 6. februar 2023 

aflyses, samt at den reviderede plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet behandles første gang af Beredskabskommissionen på planlagt 

møde den 3. maj 2023. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Godkendt 
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6. Nyt system til vagtcentralen 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000929 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om udskiftning af software og hardware til vagtcentralen, 

og der skal tages stilling til finansiering af udskiftningen. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Leverandøren af den softwareplatform, der på nuværende tidspunkt anvendes på 

vagtcentralen, som Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har et teknisk 

samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) om, og som har været anvendt i 

mere end 20 år, er blevet opkøbt af en udenlandsk kapitalfond, og i den forbindelse er 

videreudvikling og opdatering af softwaren ophørt, hvilket i realiteten betyder at 

softwaren har opnået status af ’end-of-life’. 

 

På den baggrund har MSBR og VSBV i fællesskab afsøgt forskellige muligheder for nye 

løsninger til vagtcentralsamarbejdet, og der har været indhentet tre tilbud på nye 

løsninger. 

 

Ud fra de indkomne tilbud er MSBR og VSBV enige om at vælge firmaet IHM som 

leverandør af ny softwareplatform til vores vagtcentraler. 

 

IHM har en mangeårig erfaring med at levere softwareplatform til vagtcentraler ved 

danske redningsberedskaber, hvor de senest har leveret til vagtcentralen ved 

Østjyllands Beredskab. 

 

Tilbuddet fra IHM er under beløbsgrænsen for EU-udbud. 

 

Udskiftningen af softwareplatformen på vagtcentralen vil også kræve investering i nyt 

hardware, da det ikke er muligt at anvende eksisterende hardware idet den 

nuværende softwareplatform fortsat skal kunne anvendes under etableringsfasen af 

den nye platform, samt at det ud fra et sikkerhedshensyn skal påregnes at begge 

platforme er aktive parallelt i en periode. 

 

 

VURDERING 

Det vurderes nødvendigt at foretage udskiftning af softwareplatform til vagtcentralen 

da den nuværende platform ikke længere udvikles og opdateres. 

 

Det vurderes hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet med VSBV omkring den 

tekniske platform til vagtcentralen, da det er med til at styrke robustheden for driften 

af vagtcentralen, idet MSBR og VSBV kan tage over og hjælpe hinanden ved evt. 

nedbrud eller ved spidsbelastninger, samt begge beredskaber har tekniske 

kompetencer ved medarbejdere, som styrker robustheden i forhold til at sikre den 

daglige drift og vedligeholdelse. 

 

Det er også vurderingen, at omkostningerne til udskiftningen af softwareplatformen 

bør finansieres via leasing over en 5-årig periode, da en betaling over driften med 

midler fra kassebeholdningen dels vil betyde et driftsunderskud, og dels vil bringe 
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kassebeholdningen under det beløb, som ejerstrategien angiver, der skal være hensat 

til delvis dækning af arbejdsskadeudbetalinger. 

 

 

ØKONOMI 

Etableringsomkostningerne til ny software platform deles ligeligt mellem MSBR og 

VSBV, som efter tilbuddet er ca. 765 t. kr. til hver. 

 

Omkostningerne til indkøb af nødvendigt hardware forventes holdt indenfor 

driftsbudgettet, hvor der er afsat midler til en planlagt udskiftning af hardware til 

vagtcentralen. 

 

De årlige driftsomkostninger til service og support fra leverandøren reduceres fra 

nuværende ca. 205 t. kr. til ca. 78 t. kr. (MSBR’s andel). 

 

Etableringsomkostningerne foreslås finansieret via leasing over en 5-årig periode, hvor 

differencen mellem nuværende og kommende driftsomkostninger bidrager til 

finansieringen af leasingudgiften. 

Leasingbeløbet kan holdes indenfor nuværende masteraftale med KommuneLeasing, 

og den årlige leasingudgift kan holdes indenfor driftsbudgettet. 

 

Alternativt kan etableringsomkostningerne finansieres ved betaling over 

driftsbudgettet med midler fra kassebeholdningen, hvilket vil have den konsekvens at 

kassebeholdningen bringes under de 1,5 – 2 mio. kr., der er angivet i ejerstrategien at 

MSBR som minimum skal have til delvis dækning af arbejdsskadeudbetalinger. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

• at orienteringen om udskiftning af softwareplatform til vagtcentralen tages til 

efterretning, 

• at etableringsomkostningerne til ny softwareplatform finansieres via leasing 

over en 5-årig periode. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Godkendt 

  



 

 

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, den 30. november 2022 

 

15 

7. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 30.11.2022 

Fraværende Lars Folmann, Henrik Grauholm Mikkelsen og Christian Strande 

Mogensen. 

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Tom Trude 

 

Til efterretning 

 

Nytårsparoler 2023 holdes i weekenden 7. – 8. januar 2023 

• Lørdag den 7. januar kl. 10.00 St. Faxe og St. Haslev sammen samt St. 

Vordingborg 

• Søndag den 8. januar kl. 10.00 St. Fuglebjerg, St. Herlufmagle og St. Næstved 

sammen samt St. Ringsted 

Der udsendes kalenderinvitationer til kommissionens medlemmer. 


