Den 16.12.2016
Pressemeddelelse: Falck og Vestsjællands Brandvæsen indgår ny treårig aftale
De nuværende tre brandslukningskontrakter Vestsjællands Brandvæsen har med Falck,
udløber ved årets udgang, og erstattes af én samlet treårig aftale. De forskellige ønsker og
muligheder har været drøftet mellem parterne, hvor fokus har været på et partnerskab
fremfor en leverandørmodel, idet målet har været at skabe et bæredygtigt samarbejde til
gavn for områdets borgere.
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borgmester Søren Kjærsgaard udtaler således, at vi i denne aftale har fokus på
et strategisk partnerskab med fælles mål, der bidrager til et fremtidigt robust
beredskab til gavn for områdets borgere samtidig med at vi har opnået en
besparelse.
Vice President i Falck Emergency Øst Jørgen Mieritz udtaler i forlængelse heraf,
at man i Falck er glade for samarbejdet med Vestsjællands Beredskab, og med
aftalen har fundet konstruktive løsninger på de udfordringer, der tidligere har
været. Vi kan således nu se fremad, og glæder os meget til samarbejdet.

Kontrakten vil omfatte driften af brandstationerne i Snertinge, Mørkøv, Tuse Næs, Holbæk og
Ruds Vedby. Et væsentligt element i den nye kontrakt er, at bodsmodellen bortfalder. I
stedet indføres en bonusmodel, hvor der én gang årligt kan tildeles en bonus, såfremt der er
stationer, som har ydet en ekstra indsats. Denne bonusmodel vil være gældende for både
Falck’s og Vestsjællands Brandvæsens stationer, hvorfor alle stationer i området vil blive
vurderet ud fra de samme kvalitetsparametre. En bonusmodel som den aftalte vil bidrage til,
at forbedre brandmændenes motivation og have fokus på arbejdsglæde og det samlede mål.
De forbedringer der skabes i perioden vil derfor gavne begge parter.
Vestsjællands Brandvæsen forventer at spare ca. 1,5 mio. kr. årligt på den nye kontrakt. I
kontrakten indføres både en fast og en variabel afregning, hvorved Vestsjællands
Brandvæsens betaling til Falck fremover, til en vis grad, vil afhænge af antallet af
udrykninger. Aftalen er forhandlet indenfor rammerne af udbudslovens ”Light Regime”, med
fokus på partnerskab og det gode samarbejde.

Falck’s Redningsdirektør Lars Vester og formand for Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen borgmester Søren Kjærsgaard underskriver den nye treårige aftale.

