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1.  Nyt medlem af beredskabskommissionen.  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-21792 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-140155 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Medlem af beredskabskommissionen fra Kalundborg Kommune, 2. viceborgmester Hanne 

Brøndel er efter længere tids sygdom den 17. april 2016 afgået ved døden.  

Æret være Hanne Brøndels minde. 

 

Hanne Brøndels stedfortræder, Sten Drejø, indtræder i beredskabskommissionen. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

Beredskabsdirektørens indstilling blev godkendt. 

Kalundborg Kommune udpeger en ny stedfortræder. 

 

 

2.  Status på etableringen af Vestsjællands Brandvæsen  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-21792 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-134993 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabsdirektøren orienterer om status på etableringen af Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

 På nuværende vidensniveau forventes B-2016 overholdt. 

 Faktura for Slagelse samt sidste refusionsopgørelse for 2016 forventes udsendt medio maj 

2016. 

 Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse forventes flyttet til Kalundborg Brandstation i 

det tidlige efterår 2016. 

 Vestsjællands Brandvæsen udarbejder instruks for orientering af kommunerne i forbindelse 

med større hændelser - til forelæggelse for beredskabskommissionen 

 afsluttende forhandling vedr. etablering af MED-system forventes afholdt medio maj 2016. 

 på næste møde forventes følgende punkter 

o budget 2016 - status 

o budget 2017 - status 
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o flytning/aflysning af møde den 26. august 2016 

o udløb af entreprisekontrakter pr. 31.-12.-2016 

o afvigelsesrapporter for 1. kvt. 2016 

o bod for Falck 1. kvt. 2016 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

3.  Justering af organisationen  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-22189 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-138022 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 29. januar 2016 en revideret organise-

ring og traf på mødet beslutning om, at ny beredskabsdirektør efter sin tiltræden fremsætter 

forslag til fremtidig organisering af Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Beredskabsdirektøren vil på mødet fremlægge forslag til fremtidig organisering af Vestsjæl-

lands Brandvæsen. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen 

 godkender forslaget. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren fremlægger på mødet et forslag fremtidig organisering af Vestsjællands 

Brandvæsen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af forslaget. 

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

Bilag rundsendt inden mødet. 

Beredskabsdirektørens indstilling blev godkendt.  

Der gives en status på næste møde. 

 

 

4.  Udkaldsform, vagtsætning m.v.  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-9741 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-126914 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 



 

 

 

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION 29. april 2016  

 Side 6/10 

Som led indgåelse af forhåndsaftale om lokal løndannelse for Landsklubben for Deltidsansatte 

Brandfolk ved Vestsjællands Brandvæsen, blev det aftalt, at "der udarbejdes et notat, der ind-

går i revision af den risikobaserede dimensionering. Notatet skal beskrive fordele og ulemper 

vedr. valg af udkaldsform, vagtplanlægning m.v.". 

 

Indstilling 

Beredskabsdirektøren indstiller, at  

 notatet tages til efterretning 

 ledelsen i løbende dialog med brandfolkene på den enkelte station vurderer hvilken ud-

kaldsform, der benyttes på den enkelte station. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen  

 

Sagsfremstilling 

Anvendelse af "alle-kald" - at alle brandfolk ved en station kaldes ud ved afgivelse af alarm in-

denfor den pågældende stations slukningsområde - var et centralt tema i forhandlingerne om 

ny forhåndsaftale om lokal løndannelse for de deltidsansatte brandfolk. Brandfolkenes tillidsre-

præsentanter på den ene side mente, at "alle-kald" skulle indskrives i aftalen, da antallet af 

udrykninger, den enkelte brandmand deltager i, er bestemmende for den enkelte brandmands 

årsløn - medens ledelsen på den anden side tilkendegav, at udkaldsformen er en del af ar-

bejdstilrettelæggelsen. 

Resultatet blev, at der i den endelige aftale blev indskrevet at "der udarbejdes et notat, der 

indgår i revision af den risikobaserede dimensionering. Notatet skal beskrive fordele og ulem-

per vedr. valg at udkaldsform, vagtplanlægning m.v.".  

Notatet "valg af udkaldsform, vagtplanlægning m.v." har været sendt til udtalelse/kommentar 

hos de deltidsansatte brandfolks tillidsrepræsentanter - og der er enighed om notatets indhold, 

konklusioner og anbefalinger. Notatet beskriver de forskellige udkaldsformer, der kan bringes i 

anvendelse, herunder at der kan være forskellige blandingsformer. 

Notatets konkluderer, at valg af udkaldsform afgøres ud fra en samlet vurdering for den enkel-

te brandstation ud fra en vurdering af: 

 antal udrykninger 

 antal tilknyttede brandfolk 

 vedligeholdelse af brandfolkenes rutine og erfaring 

 vedligeholdelse af brandfolkenes motivation 

 økonomi. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

Beredskabsdirektørens indstilling blev godkendt. 

Bilag 

 

Notat om valg af udkaldsform, vagtplanlægning m.v. 326-2016-58331 

 

 

 

 

5.  Risikobaseret dimensionering 2016  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-8182 J.nr.: 14.00.08 Dokumentnr.: 326-2016-137904 
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Sagstype  

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Den politiske Styregruppe besluttede på sit møde i december 2015 at sende et forslag til plan 

for risikobaseret i dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, samt til høring hos med-

arbejdere, frivillige beredskaber m.v.  

Som følge af Slagelse Kommunes beslutning om at udtræde af samarbejdet den 23. december 

2015, traf Beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016 beslut-

ning om at trække høringsmaterialet tilbage med henblik på at materialet skulle revideres efter 

Slagelse Kommunes udtræden.  

 

Et revideret planforslag blev fremlagt og behandlet på det ordinære møde d. 29. januar 2016, 

hvor Beredskabskommissionen besluttede at sende det reviderede planforslag i høring med hø-

ringsfrist den 7. marts 2016, samt, jf. gældende regler, til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. 

 

Planforslaget bilagt høringssvar samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen sendes hermed til for-

nyet behandling i Beredskabskommissionen, hvorefter planforslaget endeligt skal behandles og 

vedtages i de enkelte ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.  

 

Da planforslaget er omfattende udsendes det ikke - der henvises i stedet til Vestsjællands 

Brandvæsens hjemmeside http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx 

 

Indstillinger  

Beredskabsdirektøren indstiller at beredskabskommissionen: 

1. tager de 2 høringssvar til efterretning 

2. tager udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen til efterretning 

3. fremsender planforslaget sendes til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommu-

nalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling. 

 

Behandling 

 beredskabskommissionen 

 ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd. 

 

Sagsfremstilling  

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 29. januar 2016 at sende forslag til risi-

kobaseret dimensionering i høring med hørringsfrist den 7. marts 2016.  

Ved høringsfristens udløb er der modtaget 2 hørringssvar fra henholdsvis brandmandskabet 

ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune (Lumsås, Ny-

købing og Asnæs brandstationer stationer.) 

 

Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Be-

redskabsstyrelsen har ved brev af 21. marts 2016 fremsendt sin udtalelse. 

 

I forbindelse med høringssvarene fra brandmandskaberne vurderes det ikke at være et behov 

for at ændre i nuværende planforslag, men at de forhold og punkter brandmandskabet peger 

på, medtages i de kommende revisioner, ligesom en del af punkterne umiddelbart kan imøde-

kommes i forbindelse med den daglige planlægning af det operative beredskab. 

 

Det fremgår af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, at planforslaget findes gennemarbejdet og 

har ikke yderligere kommentar.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Der er ingen økonomiske konsekvenser.  

 

http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx
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Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

Beredskabsdirektørens indstilling blev godkendt med flg. tilføjelse: 

Væsentlige ændringer i de faktiske udrykningstider ud fra den nye risikobaserede dimensione-

ring sker kun efter en forudgående dialog med den involverede kommune.  

 

Bilag 

 

Udtalelse over RBD planforslag for Vestsjællands Brandvæsen 326-2016-137949 

Høringsbidrag - brandfolkene i Kalundborg 326-2016-116567 

Ledelsens bemærkninger til indkomne høringssvar over 

planforslag.docx 

326-2016-136757 

Høringssvar fra brandfolkene i Odshered angående plan for fælles 

risikobaseret dimensionering.docx 

326-2016-116558 

 

 

 

 

6.  Temadrøftelse - hjemtagelse af effektiviseringsgevinster  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-4542 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-83421 

 

Sagstype 

Drøftelse 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen besluttede på sit seneste møde, at ledelsen skulle udarbejde et op-

læg til mulig implementering af effektiviseringsgevinster i Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Ledelsen vil på mødet fremlægge forslag til mulig implementeringsplan som udgangspunkt for  

en temadrøftelse. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at 

 sagen drøftes 

 der udarbejdes forslag til etablering af ét samlet udkaldssystem 

 der udarbejdes forslag til etablering af én fælles vagtcentral - evt. i samarbejde med 

andre beredskaber på Sjælland 

 at der udarbejdes forslag til bestykning af stationer med baggrund i basisstations-

strategien 

 den skitserede tidsplan følges: 

o økonomisk og organisatorisk konsolidering i 2016 

o etablering af samlet udkaldssystem samt samlet vagtcentral i 2016 

o der udarbejdes en plan for udmøntning af effektiviseringer, som fremsendes til 

godkendelse i kommunalbestyrelser / byråd i 2016 

o der udarbejdes risikobaseret dimensionering med udgangspunkt i udmøntnings-

planen i 2017 

o de nyvalgte kommunalbestyrelser / byråd godkender risikobaseret dimensione-

ring i 1. kvt. 2018 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 
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Beredskabskommissionen behandlede på sit møde notatet "effektiviseringspotentialer i Vest-

sjællands Brandvæsen 2017 - 2020" - og besluttede at ledelsen skulle udarbejde en mulig im-

plementeringsplan for de i notatet nævnte effektiviseringsforslag som udgangspunkt for en 

temadrøftelse på beredskabskommissionen næste møde. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

Beredskabsdirektørens indstilling blev godkendt, med følgende ændret tidsplan: 

o økonomisk og organisatorisk konsolidering i 2016 

o etablering af samlet udkaldssystem samt samlet vagtcentral i 2016 

o der udarbejdes en plan for udmøntning af effektiviseringer, som godkendes i be-

redskabskommissionen. 

o der udarbejdes risikobaseret dimensionering med udgangspunkt i udmøntnings-

planen i 2017 

o de nyvalgte kommunalbestyrelser / byråd godkender risikobaseret dimensione-

ring i 1. kvt. 2018 

 

 

 

7.  Eventuelt  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-21792 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-140168 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. april 2016: 

Ingen bemærkninger. 
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