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1. Konstituering af den nye Beredskabskommission 

Åbent
Sagsnr.: 326-2017-46850 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-363344

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
-

Indstillinger
Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen vælger en formand og næstfor-
mand.

Behandling
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Dette er det første møde i den nye Beredskabskommission 2018 - 2022.

I vedtægterne står der i "§ 3, stk. 3 " Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og 
næstformand blandt de fem borgmestre. Formandshvervet gælder for hele perioden."
Beredskabskommissionen skal derfor vælge en formand og en næstformand.

Økonomiske konsekvenser
-

Beredskabskommissionens møde den 19. januar 2018

Som formand blev valgt Carsten Rasmussen, som næstformand blev valgt Martin Damm.

2. Status 

Åbent
Sagsnr.: 326-2017-46850 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-3428

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund
Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a.

• Sekretariatsleder
• Udfordringer i forhold til Budget 2018
• Store hændelser

Indstillinger
Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Beredskabskommissionen
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Beredskabskommissionens møde den 19. januar 2018

 Sekretariatslederstillingen opslås med fokus på kompetencer inden for økonomihåndte-
ring.

 Beredskabsdirektøren vil på næste møde fremlægge en sag med udfordringerne på det 
forebyggende område, primært som følge af ny lovgivning for risikovirksomheder. Lige-
ledes fremlægges en sag med udfordringerne for det operative område, primært afledt 
af branden på Avista Oil.

 På næste møde fremlægger beredskabsdirektøren budgetstatus for 2018. Hvis budget-
status ikke er i balance, fremlægges forslag til besparelser.

 Alle brandsyn i 2017 er gennemført.
 Der er årsmøde i Danske Beredskaber den 29. og 30. august i Odense.
 Faktura på watertube fra Hovedstadens Beredskab: Beredskabskommissionen bad di-

rektøren om endnu en drøftelse med Hovedstadens Beredskab om nedsættelse af faktu-
rabeløb.

 Afvigelser 2017: Direktøren gennemgik afvigelserne.
 Større hændelser

o 29. december 2017 Bilbrand med død person, Høve camping (Odsherred)
o 3. januar 2018 En kvinde tændt ild i sig selv på Sorø rådhus (Sorø)
o 4. januar 2018 Bilbrand med død person, Klint Havn (Odsherred)
o 6. januar 2018 Større gårdbrand, Eskebjergvej, Føllenslev, Snertinge (Kalundbog)
o 13. januar 2018 Person fastklemt (død) af toget i Fårevejle (Odsherred)

3. Mødeplan 2018 for Beredskabskommissionen 

Åbent
Sagsnr.: 326-2017-46850 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-363205

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Fastsættelse af Beredskabskommissionens møder i 2018.

Indstillinger
Beredskabsdirektøren indstiller, at 
 der afholdes seks årlige møder, heraf et halvdags temamøde den 16. marts 2018.
 møderne afholdes fredag morgen kl. 08.00 på brandstationen i Holbæk, L. C. Worsøesvej 6, 

4300 Holbæk.

Behandling
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Beredskabsdirektørens foreslår nedenstående mødeplan for 2018. Forslaget er i overensstem-
melse med mødeplanen for 2017. 
De anførte punkter til behandling på de respektive møder kan afvige gennem året bl.a. som 
følge af store hændelser.
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Dato Emner
19. januar  Konstituering

 Præsentation af VSBV
 Overdragelse fra den tidligere Beredskabskommission
 Mødeplan 2018

16. marts  Ejerstrategi
 Udkast til ny risikobaseret dimensionering
 Regnskab 2017 - udkast
 Temadrøftelse sideaktiviteter
 Budgetstatus 2018
 Afvigelser, status 2017

½ dags tema-
møde

20. april  Budgetstatus 2018
 Budget 2019
 Udbudsstrategi
 Afvigelser, status 1. kvartal 2018
 Rekruttering

25. maj  Regnskab 2017
 Budgetstatus 2018
 Vedtagelse af ny risikobaseret dimensionering 
 Brandhaner

Incl. revisorpå-
tegning

14. september  Budgetstatus 2018
 Afvigelser, status første halvår 2018

30. november  Budgetstatus 2018
 Afvigelser, status 1- - 3. kvartal 2018.

Økonomiske konsekvenser
-

Beredskabskommissionens møde den 19. januar 2018

Mødeplanen er tiltrådt. 

På næste møde drøftes det videre forløb for vedtagelse af en ny risikobaseret dimensionering. 
Beredskabskommissionen er enige om at overveje at forlænge dialogprocessen inden den en-
delige vedtagelse. Endvidere planlægges afholdt et dialogmøde med deltagelse af alle kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer i de fem ejerkommuner samt tillidsrepræsentanter fra VSBV.
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4. Overdragelse fra den tidligere Beredskabskommission 

Åbent
Sagsnr.: 326-2017-46850 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-3354

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Vestsjællands Brandvæsen blev stiftet 1. januar 2016, hvor den nu tidligere Beredskabskom-
mission tiltrådte. Arbejdet i denne Beredskabskommission har i de forløbne to år i høj grad 
haft fokus på at få styr på drift og økonomi. Der er også igangsat en del ambitiøse projekter, 
som har haft til formål at sikre den fremtidige udvikling af Vestsjællands Brandvæsen.

Indstillinger
Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen
- drøfter overdragelsesdokumentet
- tiltræder "Procedure for orientering af kommunerne ved større hændelser i VSBV".

Behandling
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Den tidligere Beredskabskommission ønsker at give den tiltrådte Beredskabskommission et 
overblik over de større tiltag, der er igangsat. Beredskabskommissionen vedtog derfor på sit 
møde den 8. december et overdragelsesdokument, hvori de væsentligste kommende milepæle 
for den nye Beredskabskommission er beskrevet for 2018. 

Som led i etableringen af det nye selskab blev der også beskrevet en "Procedure for oriente-
ring af kommunerne ved større hændelser i VSBV". Denne procedure har fungeret godt med 
den ændring, at beredskabsdirektøren og "chefvagten" ud fra hændelsernes alvorlighed vurde-
rer, om borgmester og kommunaldirektør skal ringes op eller orienteres med SMS.

Økonomiske konsekvenser
-

Beredskabskommissionens møde den 19. januar 2018

Beredskabsdirektøren udarbejder udkast til revideret ejerstrategi, der forelægges på næste 
møde.

Bilag

Bilag - Procedure_for_orientering_af_kommu-
nerne_ved_større_hændelser_i_VSBV.

326-2018-3386

Bilag___Beredskabskommission_overdragelse. 326-2018-4796



Side 7 af 9

5. Oversigt over stationer 

Åbent
Sagsnr.: 326-2017-46850 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-955

Sagstype
Orientering

Resume og sagens baggrund
Den tidligere Beredskabskommission ønskede et bedre overblik over de enkelte stationer bl.a. i 
forbindelse med drøftelse af afvigelser. Oversigten giver et godt og hurtigt overblik over statio-
nerne, hvorfor det er relevant at præsentere den for den nye Beredskabskommission. 

Indstillinger
Beredskabsdirektøren uddeler oversigten til mødet og indstiller, at den drøftes. 

Behandling
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
I forbindelse med bl.a. drøftelse af afvigelser ytrede den tidligere Beredskabskommissionen 
ønske om et bedre overblik over de enkelte stationer, afvigelser, stationernes særlige forhold 
og anden interessant information om de enkelte stationer. 

VSBV har udarbejdet et første oplæg til oversigt, der skal betragtes som "work in progress". 
Dette første udkast indeholder den information, der pt. er tilgængelig og kan valideres. VSBV 
vil løbende udbygge oversigten i takt med, at der kan skaffes flere relevante og valide data. 
Oversigten skal betragtes som et øjebliksbillede, da fx afvigelser kan svinge fra måned til må-
ned.

På Beredskabskommissionens møde den 8. december 2017 præsenterede VSBV det første op-
læg til en oversigt over de enkelte stationer. Oversigten indeholdt ikke data om Falck-statio-
nerne, da disse ikke må offentliggøres. Den tidligere Beredskabskommission besluttede, at 
Beredskabsdirektøren uddeler oversigten med alle data, - og at oversigten indsamles efter mø-
det.

Økonomiske konsekvenser
-

Beredskabskommissionens møde den 19. januar 2018

Tiltrådt.
Oversigten uden Falck-tal mailes til alle medlemmer.
Navne på deltagerne i Driftsforum mailes ud til alle medlemmer.
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6. Kort præsentation af Vestsjællands Brandvæsen 

Åbent
Sagsnr.: 326-2017-46850 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-3398

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund
Vestsjællands Brandvæsen blev stiftet 1. januar 2016, hvor den tidligere Beredskabskommis-
sion tiltrådte. Den nuværende Beredskabskommission rummer fem nye medlemmer. Den tidli-
gere Beredskabskommission anbefalede på sit møde den 8. december 2017, at den nye Bered-
skabskommission på det første møde fik mulighed for en kort præsentation af Vestsjællands 
Brandvæsen.

Indstillinger
Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterret-
ning.

Behandling
Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Den tidligere Beredskabskommission har igangsat en del ambitiøse projekter, som har til for-
mål at sikre den fremtidige udvikling af Vestsjællands Brandvæsen. Det andet møde i 2018 i 
Beredskabskommissionen er et ½-dags temamøde. Her skal bl.a. følgende emner behandles:
• Ejerstrategi
• Udkast til en ny risikobaseret dimensionering
• Temadrøftelse af sideaktiviteter.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at Beredskabskommissionen på sit første møde i 2018 gives en 
kort introduktion til opgaverne i og organiseringen af Vestsjællands Brandvæsen som grundlag 
for drøftelserne på det efterfølgende temamøde.

VSBV tilbyder medlemmerne af Beredskabskommissionen et billede med et kort over VSBV's 
område med brandstationerne mv. indtegnet.

Økonomiske konsekvenser
-

Beredskabskommissionens møde den 19. januar 2018

Tiltrådt.
Præsentationen udsendes til alle medlemmer.
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