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1.  Status  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-47458 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-322780 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabsdirektøren orienterer om status for Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Beredskabskommissionens møde den 30. september 2016 

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet af møde den 10. juni 2016, hvorfor referatet 

betragtes som godkendt. 

 

Formanden indledte mødet med at byde Carsten Rasmussen velkommen som Lejre Kommunes 

repræsentant i den fælleskommunale beredskabskommission. 

 

Budget 2016 forventes overholdt. 

 

Juridisk granskning pågår af faktura til Slagelse Kommune. Udestående vedr. afregning fra 

Slagelse Kommune er placeret i VSBVs budget. 

 

Der er afholdt første møde i Hovedudvalget - ekstraordinært møde i hovedudvalget den 12. 

oktober 2016 vedr. vagtcentral. 

 

Der er etableret en lukket gruppe på Facebook, hvor beredskabskommissionens medlemmer 

kan optages. 

 

Forhandlinger Falck: fælles forståelse opnået. Station Orø forventes hjemtaget. 

 

Stor hændelse i Osted - brand i industriejendom. Omkostninger ca. 147.000 kr. 

 

Flytning til Kalundborg påregnes ultimo november. 

 

På næste møde vælges ny næstformand. 

 

Jens Børsting orienterede om opdatering af alle SINE-master primo november 2017. Bered-

skabskommissionen orienteres pr. mail, når opdateringen er succesfuldt gennemført. 

 

 

2.  Samordning af Vestsjællands Brandvæsens vagtcentraler  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-28688 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-318876 

 

Sagstype 

Beslutning 
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Resume og sagens baggrund 

Hjemtagelse af vagtcentralopgaver fra Falck, opsigelse af samarbejdsaftale med Frederikssund 

Brandvæsen samt samordning af de nuværende vagtcentraler betyder, at der er rationale i at 

etablere en døgnbetjent vagtcentral i VSBV-regi. En døgnbetjent vagtcentral vil være omdrej-

ningspunktet i effektivisering af det operative beredskab og at gøre det mere robust - gennem 

mere aktiv allokering materiel og mandskab samt gennem understøttelse af indsatsledelsen. 

Samtidig vil en døgnbetjent vagtcentral kunne skabe synergieffekter i ejerkommunerne - bl.a. 

på hjemmeplejeområdet. 

Etableringsfasen vil medføre en del ekstraomkostninger, bl.a. til dobbelt drift af vagtcentraler, 

som kan medføre et merforbrug i B-2017, som søges overført til B-2018. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

 orienteringen om etablering af døgnbetjent vagtcentral på brandstationen i Kalundborg ta-

ges til efterretning 

 beredskabskommissionen godkender, at et eventuelt merforbrug i B-2017, som følge af 

omkostninger i etableringsfasen af vagtcentralen, overføres til B-2018. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

VSBVs vagtcentral kan opdele sine opdele sine opgaver i 2 hovedopgaver:  

 basisvagtcentralen, som disponerer køretøjer og mandskab i forbindelse med udkald og 

som servicerer automatiske brandanlæg (ind- og udkoblinger m.v.); VSBVs egne opgaver 

 servicevagtcentralen, som håndterer en lang række vagtcentralopgaver for ejerkommuner-

ne: automatiske indbrudsalarmer, tekniske alarmer, elevatoralarmer, nødkald fra ældre- og 

handicappede borgere m.v. 

Teknisk set, er der ingen forskel basis- og servicevagtcentralens opgaver: indkomne opkald vi-

derestilles efter en forudindstillet forholdsordre til den eller de, der skal respondere på kaldet. 

 

Det fremgår af ejerstrategien, at de nuværende 6 vagtcentraler skal sammenlægges til én 

vagtcentral. Der har været en tendens til at italesætte vagtcentralerne som "ubemandede" - 

hvilket er en sandhed med modifikationer, idet alle vagtcentraler hidtil har været bemandede i 

dagtimerne - og på forskellig vis også delvis udenfor alm. kontortid. Eksempelvis har Frede-

rikssund Brandvæsen og Falcks vagtcentral været med til at døgnbemande i Holbæk Kommu-

ne, i Odsherred har medarbejdere på skift løst opgaven fra hjemmet, i Sorø har der ved ind-

satser været indkaldt brandfolk til at varetage radiovagten og indsatslederne varetaget bag-

vagtsopgaven for hjemmeplejen, osv. Hver af beredskaberne har haft deres måde at bemande 

vagtcentralerne udenfor almindelig arbejdstid. 

 

Ved at hjemtage vagtcentralopgaverne fra Falck og Frederikssund Brandvæsen, samordne de 

nuværende 6 vagtcentraler samt beredskabskommissionens beslutning i juni 2015 om at ud-

vikle VSBVs vagtcentral til "ejerkommunernes vagtcentral", er der rationale i at etablere en 

døgnbetjent vagtcentral. Basisvagtcentralopgaverne og servicevagtcentralopgaverne skaber 

tilsammen det fornødne grundlag til en effektivt drevet vagtcentral.    

 

Den døgnbemandede vagtcentral bliver et af omdrejningspunkterne i at skabe et mere effek-

tivt og mere robust beredskab gennem at allokere de rette materielle og mandskabsmæssige 

ressourcer til beredskabshændelserne. Eksempelvis gennem at koordinere at 2 eller flere stati-

oner i fællesskab løser opgaverne, hvis der er aktuel mandskabsmangel på stationerne eller 

ved større og tidskrævende indsatser, ligesom vagtcentralen understøtter indsatsledelsen på 

ulykkesstederne gennem fremsendelse af indsatsplaner, bestilling af specialmateriel, yderligere 

mandskab m.v. 

 



 

 

 

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION 30. september 2016  

 Side 5/10 

For virksomhederne betyder den døgnbetjente vagtcentral, at der ikke længere vil være tids-

begrænsninger for ind- og udkobling af brandalarmer. 

 

For ejerkommunerne vil en døgnbetjent (service-)vagtcentral eksempelvis betyde, at VSBV vil 

kunne tilbyde at varetage bagvagten på nødkald (evt. på sigt visitere nødkald) døgnet rundt, 

ligesom vagtcentralen med den teknik, der allerede er til rådighed, vil kunne tilbyde at GPS-

overvåge dementramte borgere, hvis de går udenfor et på forhånd defineret område, video-

overvågning i forbindelse med tyverialarmer m.v. 

 

Vagtcentralen er organiseret som en del af VSBVs sekretariat - og i det omfang, det er perso-

nalemæssige ressourcer til det, vil vagtcentralens personale skulle løse sekretariatsopgaver, 

eksempelvis udarbejdelse af ODIN-rapporter, kvalitetskontrol (eks. statistikker vedr. afgangs- 

og responstider), vedligeholdelse af hjemmeside m.v.  

 

Der er indgået aftale med Midt- og Sydsjællands Beredskab og Lolland-Falster Brandvæsen om 

at etablere en fælles teknisk vagtcentralplatform. Samarbejdet er i realiteten en videreførelse 

og udvidelse af vagtcentralsamarbejdet mellem Lejre, Ringsted, Stevns og Guldborgsund 

kommuner. Efter aftale med leverandørenden (IBS) videreføres de licenser, Holbæk Brandvæ-

sen har indkøbt i forbindelse med det hidtidige samarbejde med Frederikssund Brandvæsen, til 

det nye samarbejde. Jf. samarbejdsaftalen er hver af de 3 samarbejdsparter ligeværdige sa-

marbejdsparter - og ejer hver en tredjedel af den tekniske platform. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Etablering og drift af vagtcentralen afholdes indenfor de godkendte driftsbudgetter. Da der i 

opstartsfasen vil være en del ekstraomkostninger, bl.a. dobbelt drift af de eksisterende vagt-

centraler, vil der i 2017 være en del ekstraomkostninger forbundet med vagtcentralen. 

Meromkostningerne kan medføre en mindre overskridelse af B-2017, som søges overført til B-

2018.   

 

Beredskabskommissionens møde den 30. september 

Beredskabskommissionen tog orienteringen om døgnbetjent vagtcentral. 

Beredskabskommissionen ønsker på næste møde at få forelagt en businesscase for etablering 

og drift af døgnbetjent vagtcentral. 

 

 

3.  Vestsjællands Brandvæsens takster 2017  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-47580 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-323444 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Hermed fremlægges forslag til Vestsjællands Brandvæsens takster for 2017. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at taksterne godkendes 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 
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Som der blev orienteret om på Beredskabskommissionens møde den 10. juni 2016 betyder 

ændringerne i beredskabsloven, at beredskabskommissionen skal fastsætte gebyr for udryk-

ning i forbindelse med blinde alarmer. Hidtil har gebyret været fastsat af Beredskabsstyrelsen. 

 

Ved beregningen af det foreliggende forslag til et omkostningsbestemt gebyr, har vi taget ud-

gangspunkt i udgifterne ved en udrykning fra Kalundborg brandstation, der med 149 blinde 

alarmer havde flest blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg i 2015. 

En normal udrykning til disse typer alarmer består af en indsatsleder, en holdleder og syv 

brandmænd med en samlet lønudgift på 5.087 kr. incl. feriepenge. Hertil tillægges et admini-

strationsgebyr på 5 %, så den samlede lønudgift andrager kr. 5.342.  

 

Mandskabet anvender et indsatslederkøretøj, en automobilsprøjte, en vandtankvogn og/eller 

redningslift i forbindelse med udrykningen, der ud fra forslag til takstblad kan prissættes til i 

alt. 1.518 kr. Beløbet reduceres med 50 %, da køretøjerne ved blinde alarmer kun anvendes til 

transport. 

 

Dermed vil gebyret for en blind alarm fra et automatisk brandalarmeringsanlæg lande på i alt 

6.101 kr. i 2016-niveau. Gebyr for 2017 udgør med KL’s pris og lønfremskrivning kr. 6.237. 

 

Gebyret for 2016 er af Beredskabsstyrelsen fastsat til 5.195 kr. 

 

Danske Beredskaber er i gang med at udarbejde et fælles udgangspunkt for beregning af ud-

gifterne til kørsler til blinde alarmer - dette arbejder er ikke afsluttet på nuværende tidspunkt, 

så alt efter hvorledes dette arbejde afsluttes, vil der kunne forekomme behov for en regulering 

af gebyret i forhold til en ensartet beregningsmodel for hele landet - ved fastsættelse af tak-

ster for budget 2018. 

 

Takster for tilslutning og vedligehold af automatiske brandalarmer (ABA) skal ligeledes skal li-

geledes jf. ændringerne i Beredskabsloven, fastsættes omkostningsbaseret. Da vi pt. ikke har 

det fornødne grundlag at beregne taksterne på, er disse takster beregnet som et vægtet gen-

nemsnit af taksterne i 2016 - fremskrevet med KLs PL-beregning. 

 

Forslaget til øvrige takster i øvrigt, er udarbejdet på baggrund de takster, der har været gæl-

dende i ejerkommunernes redningsberedskaber. Der er fortaget en vægtet gennemsnitsbereg-

ning, der sammen med en markedsmæssig vurdering danner baggrund for forslaget til de nye 

takster. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Fastsættelse af omkostningsbaseret gebyr for udrykning til blinde alarmer forventes at give et 

samlet merindtægt på ca. 100.000 kr. til dækning af de reelle omkostninger i forbindelse med 

blinde alarmer. 

Øvrige takster er beregnet med udgangspunkt i et vægtet gennemsnit af 2016-priserne frem-

skrevet med KLs P/L-fremskrivning - og vil således være budgetneutralt. 

 

Bilag 

 

Sammenligning af takster  2016 326-2016-323442 

Forslag til takster VSBV 2017 326-2016-323441 

 

 

Beredskabskommissionens møde den 30. september 2016.  

Beredskabskommissionen godkendte beredskabsdirektørens indstilling. 

 

Inden sommerferien 2017 ønsker beredskabskommissionen at få fremlagt en evaluering af 

takterne. 
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4.  Orientering af ejerkommunerne ved større hændelser  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-47587 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-323488 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

I forbindelse med større og/eller alvorlige hændelser er der udarbejdet et ensartet oplæg til, 

hvorledes den berørte kommune og beredskabskommissionen orienteres 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tiltræder den beskrevne procedu-

re. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Før 1. januar 2016 havde hvert af de kommunale beredskaber en aftale om hvorledes den 

kommunale ledelse blev orienteret ved større og/eller alvorlige hændelser i kommunen. Efter 

etableringen af Vestsjællands Brandvæsen og arbejdet med i højere grad at arbejde på tværs 

af kommunegrænser er der behov for en ensartet procedure for alle fem kommuner. Der er 

udarbejdet vedhæftede oplæg. Her er oplistet de hændelser, hvor der er behov for, at Vest-

sjællands Brandvæsen orienterer kommunerne. Endvidere er anført, at det i den pågældende 

kommune er borgmester og kommunaldirektør, der orienteres af Vestsjællands Brandvæsen. 

Samtidig orienteres formanden for beredskabskommissionen, der beslutter, hvorledes bered-

skabskommissionen skal orienteres. Beredskabsdirektøren fremlægger kvartalsvis status over 

relevante hændelser på beredskabskommissionens møder. Vestsjællands Brandvæsen opdate-

rer proceduren, når en ny beredskabskommission tiltræder. Kommunerne giver meddelelse til 

Vestsjællands Brandvæsen ved ændring af navne eller telefonnumre på kontaktpersoner. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Beredskabskommissionens møde den 30. september. 

Tiltrådt.  

Beredskabskommissionen orienteres pr. mail ved større hændelser. 

 

Bilag 

 

Procedure for orientering af kommunerne ved større hændelser i 

VSBV.docx 

326-2016-323485 
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5.  Kvalitetssikring i Vestsjællands Brandvæsen  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-47440 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-322525 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

I forbindelse med sammenlægningen af kommunernes brandvæsener til Vestsjællands brand-

væsen har der i opstarten været sat fokus på organisering af brandvæsenet og sikker drift på 

de 15 brandstationer. Dette er nu så meget på plads, at tiden er inde til at kigge nærmere på 

kvalitetssikring af brandvæsenets ydelser og opgaver. 

 

Indstillinger 

Kvalitetssikring vedrørende afvigelser på udrykninger iværksættes fuldt ud fra 1. januar 2017 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Brandvæsenets kerneydelse er udrykninger til brand- og redningsopgaver, og det vil derfor 

være naturligt at starte kvalitetssikringsprojektet op omkring de krav der er fastsat i lovgiv-

ningen og i den risikobaserede dimensionering til udrykningernes bemanding samt afgangs- og 

responstider for køretøjerne.    

Stationerne rykker ud til ca. 2.000 alarmer årligt og med et brandvæsen som er baseret på til-

kaldebrandmænd, og hvor vejrlig, trafik og lignende spiller ind, vil der til tider være udryknin-

ger, hvor der mangler en mand i forhold til den aftalte mandskabssammensætning, hvor køre-

tøjerne ikke er kommet afsted til tiden, eller hvor man ikke er nået frem til skadestedet inden-

for den fastsatte responstid. 

Disse afvigelser ønsker Vestsjællands brandvæsen fremover at sætte fokus på for derved at 

minimere antallet af udrykninger, som ikke lever op til de fastsatte krav i lovgivning og i den 

risikobaserede dimensionering. 

Kvalitetssikringsprojektet, som omfatter såvel Falcks som VSBVs egne stationer, er allerede 

startet med et to måneders pilotprojekt på henholdsvis Falck stationen i Mørkøv og VSBVs sta-

tion i Kalundborg. På baggrund af disse erfaringer er det indstillingen, at kvalitetssikringen bli-

ver gennemført på samtlige 15 stationer fra 1. januar 2017. 

I projektet vil der ske en løbende opfølgning af udrykninger med afvigelser og hvert kvartal vil 

der blive udarbejdet statistikker over afvigelser med beskrivelse af årsager og tiltag til opfølg-

ning. Disse vil blive fremlagt på kommissionens møder. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Udgifter til kvalitetssikringen og iværksættelse af tiltag til at modvirke afvigelser på udryknin-

ger i Vestsjællands Brandvæsen forventes at kunne afholdes indenfor de afsatte budgetter.  

 

Beredskabskommissionens møde den 30. september 

Tiltrådt 
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6.  Proces for tilvejebringelse af Risikobaseret Dimensionering 2018.  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-47635 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2016-324190 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen blev de 5 kommuneres planer for 

risikobaseret redningsberedskab (RBD) sammenskrevet til en fælles plan som nu er godkendt i 

de 5 kommeres byråd/kommunalbestyrelser. Ledelsen i brandvæsnet ønsker nu at fremlægge 

en proces- og tidsplan for en egentlig gennemgribende revision en den fælles RDB som der jf. 

beredskabsloven skal ske en gang i hver valgperiode.  

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller at beredskabskommision godkender proces- og tidsplanen for 

revision for plan for risikobaseret redningsberedskab. 

 

Behandling 

Beredskabskommisionen  

 

Sagsfremstilling 

Revisionen af den fælles plan for risikobaseret redningsberedskab (RBD) kan deles op i 3 fa-

ser: 

1. risikoidentifikation, som har til formål at kortlægge de risici der findes i ejerkommunerne 

2. risikoanalyse, som tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultater og fastlægger, 

hvad det kræver for redningsberedskabet at håndtere de identificerede risici gennem to 

trin, scenarieanalyse og kapacitetsanalyse 

3. oplæg til fremtidigt serviceniveau 

 

Jf. proces og tidsplanen forventer ledelsen at opstarte arbejdet mad fase 1 og 2 ultimo 2016 

og forventer disse ti faser afsluttet ultimo 2017. Således forventes det at der kan præsenteres 

et nyt oplæg til fremtidigt serviceniveau (fase 3) for den nye beredskabskommision primo 

2018 og med endelig vedtagelse i de nye byråd og kommunal bestyrelser i 2. halvdel af 2018 . 

 

I forhold til planlægning af processen har ledelsen i brandvæsnet lagt stor vægt på at inddrage 

medarbejdere, herunder Falck ansatte brandfolk samt samarbejdspartnere , og andre interes-

senter i arbejdet med revisionen af planen.    

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Beredskabskommissionens møde den 30. september 

Tiltrådt 

 

Bilag 

 

Procesplan for Risikobaseret Dimensionering 2018 326-2016-324326 
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