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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000728 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Godkendt   
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2. Årsrapport 2022 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 23/000001 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til årsrapporten for 2022 vedr. aktiviteter og 

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

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s aktiviteter og økonomi i 2022 fremlægges til godkendelse. 

Årsrapporten er udarbejdet af egen administration i samarbejde med Zignifikant ApS. 

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s overordnede aktiviteter og økonomi for året 2022. 

 

Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de 

retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet 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 2022 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 27. april 2022 

og den 28. september 2022. 

 

Målsætningen for 2022 var udover fortsat fokus på det interne samarbejde i og med 

de Dynamiske Trioer, og bemandingssituationen på brandstationerne, også fokus på 

opgaven med revision af planen for den risikobaserede dimensionering af 

redningsberedskabet og serviceniveauet for redningsberedskabet, som skal revideres 

mindst en gang i hver kommunal valgperiode. 

Revisionsarbejdet er påbegyndt i 2022 og fortsætter ind i 2023, hvor det forventes at 

planen kan behandles i Beredskabskommissionen i første halvår. 

 

Af de væsentligste begivenheder i 2022 skal her nævnes, at ny lovgivning på området 

for brandsyn, som trådte i kraft 1. januar 2022, gjorde det nødvendigt, at alle 

sagsbehandlere ved de kommunale redningsberedskaber, der foretager brandsyn, 

skulle på en uges efteruddannelse i de nye regler inden arbejdet med selve 

brandsynene kunne gå i gang. Dette var også tilfældet for de otte sagsbehandlere ved 

MSBR. 

Det havde den konsekvens, at opgaven med brandsyn blev forsinket med ca. tre 

måneder. Dette kombineret med en personaleudskiftning på to 

sagsbehandlerstillinger, de ændrede regler kræver mere forberedelse inden et 

brandsyn, samt at brandsynsobjekter, der tidligere kunne fritages 
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for brandsyn ikke længere kunne fritages gjorde, at brandsynsopgaven gav ekstra 

travlhed i året. 

 

Krigen i Ukraine gav en øget aktivitet indenfor beredskabsplanlægning og krisestyring 

i forhold til deltagelse i de kommunale krisestabe og de Lokale Beredskabsstabe (LBS) 

i politikredsene, hvor der bl.a. skulle håndteres evt. udfordringer med en øget 

tilstrømning af flygtninge til Danmark, og dernæst de udfordringer samfundet kunne 

stå overfor i forbindelse med svigt eller udfald på energiforsyningsområdet. 

 

Der er afholdt i alt 243 kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse primært 

for medarbejdere i ejerkommunerne mod 148 kurser i 2021. En stigning på ca. 64 %. 

Der er efterset og kontrolleret 4.836 forskellige typer brandslukkere på og i 

ejerkommunernes institutioner og ejendomme. 

Der leveret 432 mandtimer til brandvagter i forbindelse med tagdækkeres varmt 

arbejde. 

 

Frivilligenheden har i 2022 leveret 13.313 mandtimer til mange forskellige opgaver, 

som udover vedligeholdelsesuddannelserne bl.a. omfatter vagt på brandstationer, 

brandvagt og førstehjælpsvagt ved forskellige arrangementer, samt 

forplejningsopgaver i forbindelse med forskellige arrangementer i kommunerne, samt 

til brandmandskabet ved større længerevarende indsatser. 

Derudover er der bl.a. assisteret med drone i forbindelse med brande og ved 

eftersøgningsopgaver, hjælp med oprydning og reetablering efter brandindsatser samt 

pumpeopgaver ved oversvømmelser. 

 

Ungdomsbrandkorpset, der er tilknyttet brandstationen i Næstved, er registreret for 

797 mandtimer i 2022. Timerne er primært anvendt på uddannelse og øvelse. 

 

 

VURDERING 

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

aktiviteter og økonomi for året 2022. 

 

Det er ledelsens opfattelse, at målsætningerne er nået. 

 

 

ØKONOMI 

Årets resultat viser umiddelbart et overskud på ca. 708 t. kr. 

I forhold til sammenligning med det justerede driftsbudget, som blev besluttet på 

Beredskabskommissionens møde den 27. april 2022, skal der i årets resultat 

indregnes udgiften til hensættelse til arbejdsskader på 800 t. kr. samt udgiften til 

anskaffelse af redningsbåd og køretøjer på ca. 1.201 t. kr., som af regnskabstekniske 

årsager er taget ud af driftsregnskabet og ført ind i anlægskartoteket. 

Ud fra ovenstående ender årets resultat med et underskud på ca. 1.293 t. kr., hvilket 

er ca. 193 t. kr. mere end forudsat i det justerede budget. 

 

De primære årsager til denne forskel i årets resultat og det justerede budget efter 

budgetkontrollen pr. 31. marts 2022, skal primært findes i større udgifter til 

• lønomkostninger i forbindelse med operative opgaver (udrykninger), 

• bygningsdriften, 

• transportmidler herunder brændstof, 

• stigninger i forsikringspræmier, 
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• IT-hardware og software til vagtcentralen 

• Opstartsbeløb vedr. udskiftning af IT-platform til vagtcentralen. 

 

De samlede øgede udgifter har ikke kunne opvejes af de samlede øgede indtægter. 

 

Egenkapitalen har udviklet sig i negativ retning og ender på ca. -2.146 t. kr. 

Årsagen til dette er en kombination af flere forhold bl.a. udgifterne til redningsbåd og 

køretøjer, udgifter på arbejdsskadeområdet i 2022, der udgør ca. 2.423 t. kr., samt 

forventet efterregulering af hensættelser til arbejdsskader på ca. 2.105 t. kr. ud fra 

forventet udbetaling i 2023 og 2024 til åbne arbejdsskadesager.  

 

Resultatopgørelse 2022 

 Resultatopgørelse i t.kr. Total 2022 Budget 

 Indtægter     

 

Aktiviteter, It, Inventar og materiel -12.887 -11.447 

Grunde og Bygninger -85 -61 

Driftsbidrag fra kommuner -45.820 -45.820 

Betaling fra Staten -479 -270 

Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.) -4.857 -4.134 

 Indtægter i alt -64.128 -61.732 

 Finansindtægter   

 Renteindtægter 0 0 

 Finansindtægter i alt 0 0 

 Udgifter   

 Personaleudgifter 37.153 36.000 

 Aktivitetsudgifter 13.916 14.376 

 Inventar og materiel 7.434 7.303 

 Grunde og Bygninger 4.873 5.127 

 Udgifter i alt 63.376 62.807 

 Finansudgifter   

 Finansudgifter 43 25 

  Finansudgifter i alt 43 25 

  Årets resultat -708 1.100 
-Negativt fortegn er lig med indtægt/overskud 
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 Personaleoversigt Antal Årsværk 

  

Fuldtidsansatte     

Beredskabsdirektør 1 1,0  

Beredskabschef 1 1,2 

Beredskabsinspektør 7 8,0  

Beredskabsmester 7 9,1  

Underbrandmester 2 2,2  

Beredskabsassistent 2 1,9 

Vagtcentralassistent 6 10,5  

Kontorassistenter/specialister 3 3,0 

Barselsvikar 1 0,4 

Rengøringsassistent 1 0,5  

Lærling 1 1,2 

Specialarbejder/flexjob 3 1,9 

I alt fuldtidsansatte 35  40,9 

Honorar/deltidsansatte   

Indsatsledere, holdledere, 

brandstationsledere, 

brandmænd og instruktører 

140 41,8 

 Total 175 82,7 

   
Derudover er der tilknyttet ca. 70 frivillige og 16 medlemmer af 

ungdomsbrandkorps. 

 

Vedr. fuldtidsansatte afviger antal årsværker fra antal ansatte ved 

årets udgang primært pga. personaleudskiftninger i året, flere 

fuldtidsansatte har dobbeltfunktioner, hvor der oppebæres særskilt 

aflønning samt skiftende arbejdstider/skifteholdsarbejde. 

 

 

Balance 2022 

 Balance i t.kr. 31.12.2021 31.12.2022 

 Aktiver     

 

Materielle anlægsaktiver     

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler 22.965 20.604 

Materielle anlægsaktiver i alt 22.965 20.604 

 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender   

Tilgodehavender i betalingskontrol 1.678 2.581 

Mellemregning mellem årene 1.350 0 

Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i alt 3.028 2.581 

 

Likvide Beholdninger     

Indskud i pengeinstitut 4.704 2.306 

Likvide Beholdninger i alt 4.704 2.306 

  Aktiver i alt 30.697 25.491 
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  Passiver   

 

Egenkapital   

Egenkapital -1.270 2.146 

Egenkapital i alt -1.270 2.146 

 

Hensatte forpligtelser     

Hensatte forpligtelser - arbejdsskader -1.681 -2.153 

Hensatte forpligtelser i alt -1.681 -2.153 

 

Langfristede gældsforpligtelser     

Leasingforpligtelser -22.343 -19.939 

Feriepenge - overgangsperiode 0 0 

Langfristede gældsforpligtelser i alt -22.343 -19.939 

 Kortfristet gæld     

 Kortfristede gældsforpligtelser -4.970 -5.545 

 

Mellemregningskonto med Næstved Kommune (Husleje og 
Toldmoms) -425 0 

Mellemregning øvrige -8 0 

Kortfristet gæld i alt -5.403 -5.546 

 Passiver i alt -30.697 -25.491 
 

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag. 

 

 

BILAG 

Årsrapport MSBR 2022 

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2022 

Revisionsberetning MSBR 2022 

Revisionspåtegning MSBR 2022 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2022 MSBR godkendes, og fremsendes til 

ejerkommunerne for videre behandling. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Godkendt 
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3. Årsrapport 2022 vedr. forsikringer 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 23/000100 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om årsrapport 2022 om forsikringer for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

Årsrapport vedr. MSBR’s forsikringsforhold for 2022 fremlægges til orientering. 

Årsrapporten er udarbejdet i samarbejde med Forsikringsenheden for Stevns & Faxe 

Kommuner. 

 

Årsrapporten afspejler MSBR’s forsikringsforhold og overordnet skadesbillede for året 

2022. 

 

Skadesbilledet for 2022 vedr. arbejdsulykker 

Antal skader 2022 2021 2020 

Ulykker 19 16 14 

Briller 0 2 1 

 

Af de 19 arbejdsulykker har de 14 betydet fravær under 1 dag. 

1 ulykke 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 i 

mindst 1 måned. 

 

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

 

Den samlede udgift på hele arbejdsskadeområdet har i 2022 været på i alt 2.350.742 

kr. 

 

Skadebilledet for 2022 vedr. øvrige skader 

Antal skader 2022 2021 2020 

Auto 6 4 4 

Løsøre 0 0 0 

Ansvar 0 0 0 

 

I 2022 har der været i alt 6 autoskader, 0 skader på løsøre og 0 skader på ansvar med 

en samlet udgift på 15.000 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 2022. 

 

 

ØKONOMI 

Udgifterne til forsikringer i 2022 udgør i alt 3.388.848 kr. 

Præmier tingforsikringer: 

Løsøre 90.367 kr. 

Erhvervs- og produktansvar 33.809 kr. 

Motorkøretøj 577.644 kr. 

Kollektiv ulykke – brandfolk 183.774 kr. 

Årsrejse 1.415 kr. 

Kriminalitet 15.671 kr. 

Ledelsesansvar 7.583 kr. 

Lystfartøj 78.518 kr. 

Selvrisiko på skader på køretøjer 15.000 kr. 

I alt præmier tingforsikring 1.003.781 kr. 

 

Arbejdsskadeområdet: 

Katastrofeforsikring 4.760 kr. 

Mén erstatninger 2.142.364 kr. 

Behandlingsudgifter inkl. lægeerklæringer 29.700 kr. 

Gebyr til AES 115.770 kr. 

Gebyr til DSA 0 kr. 

AM-bidrag AT 8.762 kr. 

Fuld forsikring Erhvervssygdomme AES 49.386 kr. 

Brilleskader 0 kr. 

I alt arbejdsskadeområdet 2.350.742 kr. 

 

Administrationsaftale 34.325 kr. 

 

Total forsikringsområdet 3.388.848 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 2022 om Forsikringer MSBR. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at Årsrapport 2022 om Forsikringer tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Til efterretning 
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4. Revision af ejerstrategi 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 14.00.07-P15-1-17S 

 

INDLEDNING 

I denne sag skal der tages stilling til en revideret version af ejerstrategien for Midt- og 

Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

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 Beredskabskommissionens møde den 28. september 2022 blev det vedtaget at 

gennemføre en temadebat med inddragelse af MED-Hovedudvalget omkring revision 

af ejerstrategien. 

På mødet 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, samt at arbejdet med revision af strategien 

skal påbegyndes efter temadebatten mellem Beredskabskommissionen og MED-

Hovedudvalget. 

 

Temadebatten mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget blev afholdt 

den 30. november 2022. 

 

Det vedlagte udkast til en revideret ejerstrategi er udarbejdet på baggrund af dialogen 

i arbejdsgruppen og tilbagemeldinger fra ejerkommunerne. 

 

Hensigten med ejerstrategien er at den skal afspejle ejerkommunernes forventninger 

til MSBR og i meget lidt udstrækning driftsmæssige forhold. 

På den baggrund er afsnit vedr. medarbejdere og frivillige udeladt i forhold til 

nuværende ejerstrategi. 

Disse afsnit og andre driftsrelaterede forhold foreslås beskrevet i en kommende 

virksomhedsstrategi. 

 

I afsnittet om økonomisk effektivitet er det beskrevet hvordan MSBR’s driftsbudget 

reguleres. 

Dette for at sikre en mere ensartet regulering i ejerkommunerne med anvendelse af 

den samme reguleringsprocent fra KL, hvilket ikke er tilfældet i dag. Formålet er at 

sikre en vis tryghed og sikkerhed omkring økonomien for både ejerkommunerne og 

MSBR. 

 

 

VURDERING 

Det er ledelsens vurdering, at udkastet til den reviderede ejerstrategi for MSBR i 

højere grad afspejler ejerkommunernes forventninger til MSBR, og udstikker de 

overordnede rammer for udviklingen og driften af MSBR. 
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BILAG 

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

- 2023 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, 

• at udkastet til en revideret ejerstrategi for MSBR godkendes, og derefter 

fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de 

enkelte kommuner. 

• at der efterfølgende sættes en proces i gang med udarbejdelse af en 

virksomhedsstrategi, hvor bl.a. personaleforhold og andre driftsrelaterede 

forhold beskrives. Virksomhedsstrategien skal godkendes af 

Beredskabskommissionen. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Godkendt med bemærkning. 

Ændring af afsnit på side 3 vedr. Frivilligenhedens opgaver til punktform. 
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5. Udrykningsstatistik 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 23/000035 

 

INDLEDNING 

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

responstider for perioden marts 2022 – februar 2023. 

 

 

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 for indsatsen sammen med relevante brandstationsleder 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. 

marts 2022 – 28. februar 2023. 

 

I denne periode har der i alt været 1.203 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands 

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

• 247 i Faxe Kommune 

• 419 i Næstved Kommune 

• 195 i Ringsted Kommune 

• 338 i Vordingborg Kommune 

• 4 i andre kommuner/område 

 

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

fordeler sig denne måde 

Kommune MAR 2022 

– FEB 2023 

Faxe 14 

Næstved -16 

Ringsted -10 

Vordingborg 13 

Øvrige -10 

I alt -9 
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Opgave MAR 2022 

– FEB 2023 

Andet 11 

Brand -10 

ABA 32 

Miljø -16 

Redning 0 

Vejrlig -16 

Assistance -10 

I alt -9 

 

 

Typer MAR 2022 

– FEB 2023 

Reel -36 

Blind 38 

Falsk -1 

Assistance -10 

I alt -9 

 

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 75 % af 

tilfældene. 

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 17 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. 

 

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

enkelte brandstationer arbejdes der på at finde optimeringsmuligheder, der øger 

overholdelsen af 5 minutter kravet til afgangstiden. 

Disse optimeringsmuligheder behandles særskilt af Beredskabskommissionen i egen 

sag. 

 

I forhold til responstiden (ankomst på skadestedet) er den samlet overholdt i 84 % af 

tilfældene. 

Den samlede gennemsnitlige responstid er 10 minutter og 50 sekunder for første 

køretøj, og 11 minutter og 51 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 
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• 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 

75 %. 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 at 

nedbringe afvigelserne på dette område. 

 

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 indgår i dialogen med de lokale 

ledelser og mandskab for at finde årsager og mulige løsninger til at nedbringe 

afvigelserne på dette område. 

 

Optimeringsmuligheder for reducering af afvigelser ved udrykninger behandles 

særskilt af Beredskabskommissionen i egen sag. 

 

 

BILAG 

Driftsrapport MSBR – Februar 2023 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Til efterretning 
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6. Tiltag for reducering af afvigelser 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen/Michael Tedaldi Lohse 

Sagsnr. 23/000179 

 

INDLEDNING 

I denne sag orienteres der om tiltag for reducering af afvigelser i forhold til 

afgangstider, responstider og bemanding i forbindelse med udrykninger. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

De månedlige driftsrapporter med statistik over udrykninger/opgaver har gennem 

længere tid vist vanskeligheder ved at overholde det lovmæssige krav om en 

afgangstid på max. 5 minutter ved udrykninger, og i visse tilfælde også udfordringer 

med at overholde servicemålene i forhold til responstiderne på 10, 15 og 20 minutter i 

henholdsvis større byer, landdistrikter/mindre landsbyer og resten af 

dækningsområdet. 

I hverdagen opleves der også udfordringer med tilstrækkelig bemanding med 

mandskab med de rette kompetencer. 

 

På den baggrund har der igennem de sidste ca. 2 år været gjort en indsats for 

systematisk at indsamle oplysninger om årsagerne til de forskellige afvigelser ved at 

den ansvarlige holdleder på en udrykning har udarbejdet en afvigerapport hver gang 

der ved en udrykning var en afvigelse fra afgangstiden, responstiden og/eller 

bemandingssituationen. 

 

Der har igennem de sidste 2-3 måneder i samarbejde med de enkelte brandstationer 

været arbejdet med de indsamlede oplysninger i afvigerapporterne med henblik på at 

afdække årsagerne til afvigelserne samt komme med forslag til løsninger til at 

reducere antallet af afvigelser. 

 

Udfordringer og forslag til løsninger der præsenteres her, er et sammendrag af 

arbejdet på de enkelte brandstationer. 

 

Hvad er udfordringerne? 

• Brandfolk for lang tid om at komme til brandstationen ved alarmering  

• Brandfolk for lang tid ved omklædning i brandgaragen  

• Manglende mandskab/kompetencer jf. serviceniveau fx brandmand, chauffør 

og/eller holdleder  

• Manglende rettidigt statustryk for registrering af afgang fra brandstation og 

ankomst til skadested 

 

Hvornår opstår udfordringerne på året/ugen/døgnet? 

• Afvigelserne på tværs af alle stationer er fordelt over hele året og jævnt over 

ugen og døgnet 

• Dagtimerne 06.00 -18.00 fremstår dog som den primære periode med 

afvigelser, samt 

• Ferieperioder (juni, juli, december mv.) 

 

Hvad skyldes udfordringerne/afvigelserne (vurderede årsager til afvigelserne)? 

• Meget vejarbejde/gravearbejde i kommunerne i 2022 (fibernet, kloak, 

fjernvarme)   
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• Trafikale udfordringer i form af lyskryds og fartbegrænsende foranstaltninger 

• Meget trafik omkring brandstationen, og fra de steder hvor brandfolkene 

opholder sig  

• Brandfolk som bor og/eller arbejder for langt fra brandstationen  

• Brandfolk som kun kan deltage i aften-/nattetimer og weekender  

• Mangel på brandfolk med de rette kompetencer fx brandmand, chauffør 

og/eller holdleder 

 

Forslag til løsninger/optimeringsmuligheder er opdelt i interne muligheder, som Midt- 

og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) vil kunne arbejde med og løse indenfor 

eksisterende driftsramme, og eksterne muligheder, som kræver yderligere samarbejde 

med primært ejerkommunerne, men også i en vis udstrækning med private aktører 

med arbejdspladser tæt på en brandstation, hvor medarbejderne kunne fungere som 

deltidsansatte brandfolk. 

 

Interne optimeringsmuligheder 

• Ændre udkaldsproceduren i dagtimerne (enkelte stationer)  

• Italesætte og synliggøre servicemål og driftsrapporter kontinuerligt (lokalt og 

MSBR generelt) 

• Øget fokus på den rigtige bemanding på brandstationerne i forhold til 

muligheder for at give møde ved udkald og øvelser, samt at de forskellige 

kompetencer altid er til rådighed (ved ansættelser)  

• Opslag i og ved køretøjer til at huske statustryk for registrering af afgang fra 

brandstation og ankomst til skadested 

 

Eksterne optimeringsmuligheder 

• Ændring af tilkørsel til brandstation for at undgå lyskryds (St. Vordingborg)  

• Ændring af lyskryds til ”Grøn Bølge ved udkald” (St. Stege)  

• Fokus på arbejdspladser omkring brandstationerne (4 minutters afstand)  

• Prioritering af kommunale arbejdspladser/-funktioner til eller omkring 

brandstationerne fx administrative funktioner, halinspektør, kommunale 

driftsopgaver mv. 

• Tilføre arbejdsopgaver fra kommunerne til MSBR, der kan kombineres med en 

brandmandsfunktion, så der kan være mandskab på brandstationerne indenfor 

normal arbejdstid 

 

Den videre proces vil bestå af tre elementer 

• I dagligdagen vil der blive øget fokus på vigtigheden af at alle medarbejdere 

har kendskab til servicemål og lovgivning, og at der kollegialt er fokus på at 

levere en høj faglighed i hele dækningsområdet ved såvel udkald som 

uddannelse. 

• Interne optimeringsmuligheder vil blive vurderet og iværksat snarest muligt, 

hvor nogle vil være permanente imens andre i første omgang vil være 

begrænset af en prøveperiode. 

• Vedrørende de eksterne optimeringsmuligheder, vil mulighederne for et 

samarbejde med ejerkommunerne blive afsøgt i forhold til tiltagene for den 

enkelte brandstation, samt mulighederne for at øge samarbejdet med lokale 

arbejdsgivere/arbejdspladser omkring at deres medarbejdere også kan 

ansættes og fungere som deltidsansatte brandfolk. 

 

 

VURDERING 

Det er ledelsens vurdering, at medarbejderne på de enkelte brandstationer, har 

forholdt sig kritisk og konstruktivt til oplysningerne i 
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afvigerapporterne, og på den baggrund er kommet frem til nogle gode forslag til 

løsninger på at reducere antallet af afvigelser i forbindelse med udrykninger. 

 

 

ØKONOMI 

I forhold til de interne optimeringsmuligheder vurderes, det at økonomien kan holdes 

indenfor det vedtagne driftsbudget. 

 

Økonomien omkring de eksterne optimeringsmuligheder kendes ikke på nuværende 

tidspunkt. Det vil blive afdækket i forbindelse med arbejdet med de enkelte konkrete 

muligheder, hvor der fra gang til gang vil blive vurderet og taget stilling til økonomien. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Til efterretning 
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7. Eventuelt 
Sagsbehandler  Flemming Nygaard-Jørgensen 

Sagsnr. 22/000728 

 

 

Beredskabskommissionen, 15.03.2023 

Fraværende Ole Hansen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude og Christian Strande 

Mogensen 

Suppleanter Søren Danielsen for Henrik Grauholm Mikkelsen, Jesper Lovmand for Tom 

Trude og Kenneth Toni Nielsen for Christian Strande Mogensen 

 

Mikael Smed stillede forslag om at der til et kommende møde blev fremlagt en sag 

omkring muligheden for at MSBR løser opgaven med udarbejdelse af beredskabsplan 

for sanering af kyster ved forureninger for Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. 

 

MSBR’s ledelse tager kontakt til de pågældende kommuner for afstemning af 

forventninger til opgaven, hvorefter muligheder og tilbud beskrives og fremlægges for 

Beredskabskommissionen. 

 

 

Søren Danielsen orienterede om SIKS og TEMS, der er principper for håndtering af 

situationer med mange tilskadekomne i farligt og usikkert miljø. 

 


