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1.  Status  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28927 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-188393 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabsdirektøren orienterer om status for Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Lejre har ønsket ændring i referatet fra sidste møde pkt. 5, risikobaseret dimensionering, såle-

des at ordlyden ændres til: "Inden der som følge af de beskrevne udrykningstider i den risiko-

baserede dimensionering, sker en forøgelse af de faktisk udrykningstider, der hidtil har været 

gældende i et område, skal der indledes dialog med den involverede kommune herom". 

Ændringen blev tiltrådt. 

 

På nuværende tidspunkt arbejdes med overholdelse af B-2016. Et evt. overforbrug behandles 

under pkt. 3. 

 

Der er modtaget svar fra Slagelse Kommune på den fremsendte regning. Det videre forløb for-

beredes af beredskabsdirektøren og formanden. 

 

Der er indgået samarbejdsaftale mellem de kommunale byggemyndigheder og VSBV. Der ar-

bejdes hen imod en ensartet samarbejdsflade. 

 

Reglerne omkring midlertidige arrangementer (dyrskuer, cirkus, festivaler m.fl.) er pr. 1. juli 

ændret således at sagsbehandlingen varetages af kommunerne. I en overgangsperiode er det 

aftalt at VSBV sagsbehandler ansøgningerne. 

 

Boden for Falck i Holbæk Kommune er i første kvartal ca. 37.000 kr. 

 

På næste møde fremlægges halvårsrapport over afvigelser. 

 

MED-aftale er underskrevet - udpegning af repræsentanter pågår i øjeblikket. 

 

Mødet den 26. august 2016 aflyses. 

 

 

 

2.  Statsforvaltningens godkendelse af Vestsjællands Brandvæsens 
vedtægt  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2015-64526 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-186013 
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Sagstype 

Sagen er til orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Statsforvaltningen har ved brev af 25. maj 2016 godkendt Vestsjællands Brandvæsens ved-

tægt. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterret-

ning. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen fremsendte i oktober 2015 en betinget godkendelse af Vestsjællands 

Brandvæsens vedtægt. Med baggrund i Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet, blev 

der udarbejdet en revideret vedtægt, som tillige rettede op på de forhold, der betød, at det var 

en betinget godkendelse fra Statsforvaltningen. Den reviderede vedtægt blev godkendt i ejer-

kommunernes kommunalbestyrelser og byråd i februar 2015 - og herefter fremsendt til ende-

lig godkendelse i Statsforvaltningen den 3. marts 2016. 

Vestsjællands Brandvæsen har ved brev af 25. maj 2016 fra Statsforvaltningen modtaget den 

endelige godkendelse af vedtægten. 

Statsforvaltningen har godkendt vedtægten med flg. bemærkninger: 

 beslutninger om afskedigelse og antagelse af en sagkyndig revision skal træffes af den fæl-

leskommunale beredskabskommission og efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen - 

med henvisning til kommunestyrelseslovens §42, stk. 1. 

 at beredskabskommissionen kan beslutte, at der ydes diæter, erstatning for dokumenteret 

tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse. Der kan således ikke ydes fast vederlag til 

medlemmerne af den fælleskommunale beredskabskommission. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Med godkendelsen af vedtægten kan Vestsjællands Brandvæsen i økonomisk henseende blive 

legitimeret, således at der kan oprettes bankkonti, der kan indgås leasingaftaler, eksisterende 

leasingaftaler kan overdrages fra ejerkommunerne til Vestsjællands Brandvæsen m.v. 

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt. 

Beredskabskommissionen besluttede, at der ikke ydes diæter, erstatning for dokumenteret 

tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse. 

 

Bilag 

 

Statsforvaltningens godkendelse 326-2016-185428 
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3.  Budget 2017  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28917 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-188182 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 fremsendes hermed til godkendelse. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

 budgettet godkendes 

 fremsendes til ejerkommunerne til endelig godkendelse i forbindelse med godkendelsen af 

ejerkommunens samlede budget. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen.  

Iht. vedtægtens § 7, stk.1 skal budgettet efter beredskabskommissionens godkendelse frem-

sendes til ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede budget. 

 

Sagsfremstilling 

Budget 2017 med overslagsårene 2018 - 2020 fremsendes hermed til godkendelse. Budgettet 

er udarbejdet i henhold til de beslutninger, der er truffet i den politiske styregruppe og efter-

følgende i beredskabskommissionen om Vestsjællands Brandvæsens budget. Hvilket primært 

indebærer at den effektiviseringsgevinst, der blev aftalt mellem KL og regeringen om kommu-

nernes økonomi 2015, bliver implementeret over årene 2016 og 2017. Det er desuden beslut-

tet at transaktionsomkostningerne, som i B-2016 blev fastsat til 1,5 mio. kr., i 2017 reduceres 

med 1 mio. kr., hvorefter de helt bortfalder i 2018. 

Ejerkommunernes samlede betaling til Vestsjællands Brandvæsen er budgetlagt til 44.998.473 

- og fordeles jf. vedtægten mellem ejerkommunerne i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar 

forud for budgetåret, hvilket betyder en fordeling på 14,2% til Sorø, 13,1% til Lejre, 15,8% til 

Odsherred, 23,5% til Kalundborg og 33,4% til Holbæk. 

På Beredskabskommissionens møde i september fremlægges forslag til takster, baseret på 

ensartede takster for hele beredskabsområdet, til godkendelse. 

Sideaktiviteter prisfastsættes omkostningsbaseret - og aftaler med kommunerne indgås efter 

konkret forhandling. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Budget 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med beredskabskommissionens beslutninger 

om Vestsjællands Brandvæsens økonomi. 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt. 

Et eventuelt over/underskud fra B-2016 overføres til B-2017. 

 

Bilag 

 

Budgetforslag - pdf 326-2016-188175 
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4.  Tidsplan - hovedaktiviteter 2016 - 2018  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28713 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-187072 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabsdirektøren fremlægger en tidsplan for effektivisering, revision af risikobaseret di-

mensionering samt udbudsstrategi. 

Da de 3 opgaver har indbyrdes afhængigheder, fremlægger beredskabsdirektøren forslag til 

tidsplan. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at tidsplanen tiltrædes for de tre hovedaktiviteter. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

I de kommende år vil tre hovedaktiviteter være: Effektiviseringskatalog, en revision af den ri-

sikobaserede dimensionering samt en udbudsstrategi. Udbudsstrategien skal indeholde en 

strategi for udbud af dele af det operative område jf. stk. 5 i "Ejerstrategi for Vestsjællands 

Brandvæsen". Som et første led i udbudsstrategien skal der træffes beslutning om de Falck-

kontrakter, der udløber 31. december 2016. Disse kontrakter behandles som et særskilt punkt 

i denne dagsorden.  Udbudsstrategien vil derudover behandle de større indkøb, som Vestsjæl-

lands Brandvæsen selv foretager fx biler, konsulentydelser og tilsvarende. 

Resultatet af disse tre hovedaktiviteter forventes at være en effektivisering af driften, der skal 

indarbejdes i budgettet.  

De tre hovedaktiviteter er indbyrdes afhængige. Beredskabskommisionen besluttede på sit 

møde den 29. april 2016, at "der udarbejdes risikobaseret dimensionering med udgangspunkt i 

udmøntningsplanen (for effektiviseringskataloget) i 2017" så "de nyvalgte kommunalbestyrel-

ser/byråd godkender risikobaseret dimensionering i 1. kvt. 2018." Ud fra denne forudsætning 

har beredskabsdirektøren udarbejdet en samlet tidsplan, der er vedlagt som bilag. Tidsplanen 

vil blive gennemgået på mødet. 

Af tidsplanen fremgår følgende: 

 Den nye risikobaserede dimensionering er vedtaget i tredje kvartal 2018 og den efterføl-

gende udbudsproces afsluttet 1. marts 2019. De Falck-kontrakter, der udløber 31. decem-

ber 2016, skal derfor forhandles for en tre-årig periode. 

 Effektiviseringskataloget giver besparelser i egne (ikke udbudte) operative områder i bud-

get 2019 med helårseffekt.  

 Effektiviseringskataloget giver besparelser i udbudte operative områder i budget 2020 med 

helårseffekt 

Økonomiske konsekvenser 

Tidsplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt. 

 

Bilag 

 

Tidsplan - hovedaktiviteter over 3 år 326-2016-187065 
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5.  Falck-kontrakter 2017 - 2019  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28730 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-187192 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

De nugældende kontrakter med Falck om varetagelse af det operative beredskab i sluknings-

områderne Snertinge, Mørkøv, Tuse Næs, Orø, Holbæk og Ruds Vedby udløber med udgangen 

af 2016.  

Af ejerstrategien fremgår, at der skal foreligge en udbudsstrategi senest i forbindelse med B-

2017. Implicit i denne beslutning lå, at nye entreprisekontrakter skulle indgås efter udbud.  

Med de forudsætninger, der skal foreligge for at kunne udarbejde et udbudsmateriale, der kan 

indfri forventningerne til effektivisering af Vestsjællands Brandvæsen, vil det ikke være muligt 

at overholde denne tidsfrist. 

På den baggrund foreslås, at der indgås forhandlinger med Falck om 3-årige kontrakter, hvor-

efter det operative beredskab kan sendes i udbud. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at der indledes forhandlinger med Falck om indgåelse af nye 

3-årige kontrakter for de nævnte slukningsområder indenfor følgende rammer: 

 VSBV stiller køretøjer og øvrigt materiel til rådighed for Falck, (VSBV finansierer køretøjer 

og materiel) enten gennem indkøb/leasing af nyt materiel eller, hvis der er økonomisk fa-

vorabelt, gennem køb af eksisterende køretøjer og materiel fra Falck 

 vagtcentral- og udkaldsopgaver hjemtages med henblik på at etablere én vagtcentral og ét 

sammenhængende udkaldssystem 

 der indarbejdes incitamenter til sikring af at Falck overholder kontraktbestemmelserne, 

herunder de i RibD'en fastsatte responstider m.v. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Entreprisekontrakterne med Falck om varetagelse af brand- og redningsopgaverne i sluknings-

områderne omkring stationerne i Mørkøv, Snertinge, Tuse Næs, Holbæk, Orø og Ruds Vedby 

udløber alle med udgangen af 2016 - efter at de alle er blevet forlænget med 2 gange 1 år. 

 

Det fremgår af ejerstrategien, at der senest i forbindelse med godkendelse af B-2017 skal fo-

religge en udbudsstrategi. Implicit i denne beslutning lå et ønske om, at der skulle foreligge en 

strategi for udbud af det operative beredskab inden eksisterende kontrakter udløb med udgan-

gen af 2016. Forslaget om at indlede forhandlinger med Falck om nye kontrakter begrundes 

med at der ikke er den fornødne tid til at udarbejde et seriøst udbudsmateriale samt at udbud 

af det operative beredskab på nuværende tidspunkt vil kunne udsætte hjemtagelse af effekti-

viseringsvinster til efter udbudsperiodens udløb. Sidst, men ikke mindst, er det tvivlsomt, om 

der på nuværende tidspunkt, vil være andre interessenter til opgaven, end Falck. 

Det skal bemærkes, at brand- og redningsopgaver ikke er omfattet af de almindelige regler om 

udbud, men falder indenfor det såkaldte "light-regime", der i praksis betyder, at kontraktind-

gåelse blot skal annonceres inden kontraktens endelige ikrafttræden. 

 

Økonomiske konsekvenser 
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Beslutningen om at Vestsjællands Brandvæsen hjemtager vagtcentral- og udkaldsopgaverne 

samt finansiering af materiel og udstyr medfører en ændret omkostningsfordeling mellem 

Falck og Vestsjællands Brandvæsen. Samlet set forventes omlægningen at bidrage til de effek-

tiviseringsgevinsterne i Vestsjællands Brandvæsens B-2017. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt 

 

Bilag 

 

Notat om indgåelse af 3-årig kontrak med Falck 326-2016-187179 

 

 

 

 

6.  Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt 

havmiljøloven.  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28628 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-186263 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Folketinget traf på sit møde den 25. juni 2015 beslutning om ændringer i beskyttelsesrumslo-

ven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven. Ændringerne i beskyttelsesrumsloven, fyrværkerilo-

ven samt lov om havmiljø indebærer, at kommunalbestyrelser/byråd kan delegere kommunal-

bestyrelsen kan henlægge sine beføjelser og pligter (delegere) i henhold til disse love til den 

fælleskommunale beredskabskommission. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

 beredskabskommissionen indstiller til ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd, at 

beføjelser og pligter vedr. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven hen-

lægges til den fælleskommunale beredskabskommission. 

 Vestsjællands Brandvæsen fremsender udkast til sagsfremstilling herom til de 5 ejerkom-

muners forvaltninger 

 Vestsjællands Brandvæsen, når der foreligger godkendelse fra de 5 ejerkommuner, frem-

sender anmodning om godkendelse i Statsforvaltningen. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget godkendte på sit møde den 25. maj 2015 en række ændringer til beredskabsloven. 

som led i behandlingen indgik også ændringer i hhv. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven 

og havmiljøloven. Ændringerne indebærer, at kommunalbestyrelser/byråd kan henlægge sine 

beføjelser og pligter (delegere) til den fælleskommunale beredskabskommission.  

Det har i de fleste kommuner været almindelig praksis, at det kommunale beredskab varetog 

disse opgaver, således også i Vestsjællands Brandvæsens ejerkommuner. Som følge af, at be-

redskaberne er udskilt af den kommunale enhedsforvaltning i §60-selskaber, skal der i lovgiv-
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ningen være hjemmel til at delegere beføjelser og pligter. Denne hjemmel er hermed givet fsa. 

de 3 nævnte lovgivninger. 

Iht. vedtægtens § 1, stk. 5 kan ejerkommunerne, med Statsforvaltningens godkendelse, over-

drage andre myndighedsopgaver (end jf. beredskabsloven) til Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i og med at det er opgaver, der hidtil har været 

varetaget af de kommunale beredskaber, der hermed overdrages til Vestsjællands Brandvæ-

sen. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt. 

 

 

 

7.  Ændringer i beredskabsloven  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28628 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-186371 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Folketinget godkendte på sit møde den 26. maj 2016 en række ændringer i beredskabsloven. 

Af væsentligst betydning for Vestsjællands Brandvæsen kan nævnes, at: 

 kommunalbestyrelsen kan delegere endelig godkendelse af den risikobaserede dimensione-

ring til den fælleskommunale beredskabskommission 

 forsvarsministeren i tilfælde af større ulykker og katastrofer kan træffe beslutning om at 

indsætte det kommunale redningsberedskab udenfor eget udrykningsområde 

 forsvarsministeren kan fastsætte regler for at redningsberedskabet indsættes med nærme-

ste relevante udrykningsenhed med rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommu-

negrænser 

 forsvarsministeren kan fastsætte regler for redningsberedskabets alarmering 

 beredskabskommissionen fastsætter et omkostningsbaseret gebyr for tilslutning af automa-

tiske brandalarmers tilslutning 

 beredskabskommissionen kan fastsætte et omkostningsbaseret gebyr for kørsel til blinde 

alarmer. 

Herudover er der en række andre, for VSBV, mindre betydende ændringer og tilpasninger til 

gældende praksis. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at  

 beredskabskommissionen tager lovændringerne til efterretning 

 beredskabskommissionen drøfter hvorvidt det skal indstilles til ejerkommunernes kommu-

nalbestyrelser/byråd, at den endelige godkendelse af den risikobaserede dimensionering 

henlægges til beredskabskommissionen 

 ledelsen udarbejder forslag til fastsættelse af omkostningsbaserede gebyrer for hhv. tilslut-

ning af automatiske brandalarmer og kørsel til blinde alarmer. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. En evt. henlæggelse af kompetencen til endelig godkendelse af risi-

kobaseret dimensionering til beredskabskommissionen, skal godkendes i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd. 
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Sagsfremstilling 

Folketinget godkendte på sit møde den 26. maj 2016 en række ændringer i beredskabsloven. 

Af væsentligst betydning for Vestsjællands Brandvæsen kan nævnes, at: 

 kommunalbestyrelsen kan delegere endelig godkendelse af den risikobaserede dimensione-

ring til den fælleskommunale beredskabskommission 

 forsvarsministeren i tilfælde af større ulykker og katastrofer kan træffe beslutning om at 

indsætte det kommunale redningsberedskab udenfor eget udrykningsområde 

 forsvarsministeren kan fastsætte regler for at redningsberedskabet indsættes med nærme-

ste relevante udrykningsenhed med rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommu-

negrænser 

 forsvarsministeren kan fastsætte regler for redningsberedskabets alarmering 

 beredskabskommissionen fastsætter et omkostningsbaseret gebyr for tilslutning af automa-

tiske brandalarmers tilslutning 

 beredskabskommissionen kan fastsætte et omkostningsbaseret gebyr for kørsel til blinde 

alarmer 

Herudover er der nogle ændringer, som betyder, at de forbehold, som Statsforvaltningen på-

pegede i sin betingede godkendelse af vedtægten i oktober 2015, umiddelbart bortfalder, bl.a. 

at det bliver fastsat ved lov, at politidirektøren ikke har stemmeret i forbindelse med kommu-

nale bevillingsspørgsmål samt at det nu er lovmedholdeligt at beredskabskommissionen udpe-

ger medarbejderrepræsentanter til kommissionen. 

 

Lovændringerne har været ventet og i et vist omfang også efterspurgt, fordi de i vidt omfang 

tilpasser lovgivningen til gældende forhold.  

Bestemmelserne om, at nærmeste, relevante redningskøretøj skal køre til hændelsen indebæ-

rer, at der skal indgås aftaler med naboberedskaberne om at tilpasse de enkelte stationers 

slukningsområder, således at slukningsområderne ikke begrænses af afgrænsningen af bered-

skabsområdet. Det fremgår ikke af bemærkningerne til loven, hvorvidt ministeren i bekendtgø-

relsen vil fastsætte retningslinjer for betaling for assistance på tværs af beredskabsområderne. 

 

Det har hidtil været kommunalbestyrelserne/byrådene, der har fastsat gebyret for tilslutning af 

automatiske brandalarmer. Kommunalbestyrelserne/byrådene har delegeret denne henlagt 

denne bemyndigelse til beredskabskommissionen. Det nye i bestemmelsen er, at det nu fast-

slås, at gebyret skal fastsættes omkostningsbaseret. 

 

Det har hidtil været ministeren/beredskabsstyrelsen, der har fastsat gebyret for kørsel til blin-

de alarmer. Med den nye lovgivning, er det beredskabskommissionen, der fastsætter gebyrets 

størrelse - også her skal gebyret fastsættes omkostningsbaseret. 

 

Økonomiske konsekvenser 

De budgetmæssige konsekvenser af lovændringerne kan ikke umiddelbart opgøres, før mini-

sterens udmøntning af sine beføjelser iht. denne lov er kendt gennem udstedelse af bekendt-

gørelser m.v. Men konsekvenserne kan blive betydelige - i både positiv og negativ retning, ta-

get i betragtning at den gældende aftale med Østsjællands Beredskab om brand og redning i 

dele af Lejre Kommune, umiddelbart vil bortfalde i sin nuværende udformning - og erstattet af 

den nye lovgivnings bestemmelser. 

 

Konsekvensen af, at gebyr for tilslutning af automatiske brandalarmer skal fastsættes omkost-

ningsbaseret, vurderes ikke umiddelbart at have budgetmæssige konsekvenser. 

 

Konsekvensen af, at gebyr for kørsel til blinde alarmer kan fastsættes omkostningsbaseret, be-

tyder umiddelbart, at det nuværende gab mellem gebyrets størrelse og de reelle omkostninger 

kan blive lukket. Konsekvensen er således en merindtægt i forhold nugældende regler i et 

endnu ikke beregnet omfang. 
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Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt. 

Beredskabskommissionen besluttede, at endelig godkendelse af risikobaseret dimensionering 

træffes af kommunalbestyrelser/byråd. 

 

Bilag 

 

Ændringer i beredskabsloven sammenstilling gældende / ny 

lovgivning 

326-2016-186236 

 

 

 

 

8.  Samordning af Vestsjællands Brandvæsens vagtcentraler  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28688 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-186804 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Det fremgår af ejerstrategien, at de nuværende vagtcentralordninger, der benyttes af Vest-

sjællands brandvæsen, skal samordnes i én fælles løsning.  

For at kunne dimensionere den tekniske og organisatoriske model for den fremtidige, samord-

nede vagtcentral, er der behov for en afklaring af det faktiske behov, vagtcentralen skal dæk-

ke. For at kunne drøfte dette spørgsmål og lægge en retning for udviklingen beskrives i dette 

notat 3 forskellige visioner/scenarier: 

a) den smalle model: modellen, der alene dækker VSBVs behov 

b) mellemmodellen: den nuværende model, hvor VSBVs behov dækkes - og hvor ejer-

kommunernes nuværende vagtcentralbehov løses 

c) den brede model: en model, hvor såvel VSBVs som ejerkommunernes nuværende og 

fremtidige behov for vagtcentralløsninger bliver dækket. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at der arbejdes videre frem mod scenarie c). 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

En vagtcentral er i sit udgangspunkt et software, der viderestillet et opkald til den eller de, der 

skal respondere på udkaldet. Opkaldet viderestilles uberørt af menneskehånd på en på forhånd 

defineret måde efter udkaldets art. Et 112-udkald distribueres således uberørt fra 112-

alarmcentralen til brandmanden, et nødkald fra borgeren til sundhedspersonen og indbruds-

alarmen til vægteren. Der er en del driftsopgaver knyttet til at få systemet til at køre, men i 

udgangspunktet sker udkaldet uberørt fra alarmgiver til respondent. 

Kun i det omfang, der i forbindelse med opkaldet skal ske en eller anden form for disponering 

af opkaldet, skal vagtcentralen bemandes. 

Som i stort set hele resten af landet, har der i de 4 af ejerkommunerne været tradition for 

tværsektorielt samarbejde om vagtcentralen - og at systemet har været driftet af beredska-

bets personale. 
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For at kunne dimensionere og organisere den vagtcentral-løsning, der skal etableres, er der 

behov for en drøftelse og afklaring af, hvilket behov vagtcentralen skal løse. Derfor er der be-

skrevet 3 visioner - eller scenarier for vagtcentralen: 

a) den smalle model: modellen, der alene dækker VSBVs behov 

b) mellemmodellen: den nuværende model, hvor VSBVs behov dækkes - og hvor ejer-

kommunernes nuværende vagtcentralbehov løses 

c) den brede model: en model, hvor såvel VSBVs som ejerkommunernes nuværende og 

fremtidige behov for vagtcentralløsninger bliver dækket. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Vagtcentralen etableres indenfor de gældende budgetmæssige rammer. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. juni 2016: 

Tiltrådt. 

 

Bilag 

 

Notat om vision for VSBVs vagtcentral 326-2016-186798 
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