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1.  Beredskabskommissionens arbejdsform- og metode  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-4577 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-24837 

 

Sagstype 

Drøftelse. 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen drøfter beredskabskommissionens ansvar, rammer, vilkår og ar-

bejdsform. Oplæg v/ advokat Rikke Søgaard Berth, HORTEN. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at sagen drøftes. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Den politiske Styregruppe besluttede på sit møde i november 2015, at der på Beredskabs-

kommissionens første (ordinære) møde i 2016 skulle afholdes en temadrøftelse af kommissio-

nens ansvar, rammer, vilkår og arbejdsmetode. 

Advokat Rikke Søgaard Berth, advokatfirmaet HORTEN, giver på mødet et oplæg et oplæg ud 

fra følgende disposition: 

1. Generelt om § 60-fællesskaber 

 En (ny) kommune 

 Kompetence overdrages fra kommunerne til § 60-fællesskabet - hvad betyder 

det? 

 Kommunerne styrer gennem bestyrelse (beredskabskommission) og mulighed 

for instruktion fra byrådene 

2. Vedtægterne for Brand & Redning 

 Hvem er bundet af vedtægterne - forskel ift. A/S 

 De 3 vigtigste ting: Opgaverne, styringen samt proces ift. budget og RBD 

3. Ejerstrategien 

 Politisk, ikke retligt, dokument 

 Styringsredskab - begge veje 

Endvidere vil Rikke Søgaard Berth komme ind på hvordan kommissionen arbejder i praksis - 

detaljeringsgraden i kommissionens styring, beredskabsdirektørens ledelsesrum m.v. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Sagen blev drøftet. 

 

 

 

2.  Konstituering af Beredskabskommissionen  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-4571 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-24809 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 
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Beredskabskommissionen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 konstituere sig med for-

mand og næstformand, som skal udpeges blandt de 5 borgmestre. Formandshvervet gælder 

for hele perioden.   

  

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at 

1. der vælges en formand, valgt blandt borgmestrene 

2. der vælges en næstformand, valgt blandt borgmestrene. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Beredskabskommissionen konstituerede sig med 

- borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk som formand, og 

- borgmester Mette Touborg, Lejre som næstformand. 

 

 

 

3.  Godkendelse af Beredskabskommissionens forretningsorden  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2015-65477 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-24909 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Det fremgår af vedtægtens § 3, stk. 4, at Beredskabskommissionen selv fastsætter sin forret-

ningsorden. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at udkast til forretningsorden godkendes. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Jf. vedtægtens §3, stk. 4 skal Beredskabskommissionen fastsætte en vedtægt. I vedlagte for-

slag til forretningsorden reguleres bl.a. flg.: 

 beredskabskommissionens opgaver 

 mindste antal årlige møder 

 bestemmelser om ekstraordinære møder 

 dagsordenens indhold og udsendelse 

 kommissionens medlemmers mulighed for at få dagsordenssat sager 

 protokollen 

 medlemmernes habilitet 

 korrespondance til medlemmer af kommissionen 

 driftsforums medlemmer og formål 

 m.v. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Forslag til forretningsorden blev godkendt med følgende ændringer: 
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- §2, stk. 2: "6 borgmestre" ændres til "5 borgmestre" 

- § 4, stk. 2 ændres til: "Beredskabskommissionens møder afholdes på tidspunkter ......" 

- § 5, stk. 3 ændres til ".....senest 8 dage inden mødets afholdelse" 

- i § 6, stk. 2 affattes således:" Beredskabskommissionens´s beslutninger kræver tilslutning 

fra et flertal af de afgivne stemmer." 

 

Desuden tilføjes pkt. 3, stk. 6, hvoraf fremgår, at beredskabskommissionen arbejder med stra-

tegiske opgaver. 

 

Bilag 

 

Udkast til forretningsorden 326-2015-377641 

 

 

 

 

4.  Ansættelse af beredskabsdirektør - genopslag  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2015-63040 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-23958 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen besluttede på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016, at an-

sættelsesudvalget, efter Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet, skulle revurdere job- 

og stillingsprofilen, og til kommissionens møde den 29. januar 2015 fremlægge et revideret 

forslag til endelig godkendelse. 

Revideret job- og kravprofil fremlægges hermed til endelig godkendelse. Tidsplanen for ansæt-

telsesprocessen, som fremgår af samme bilag, som job- og kravprofilen, indebærer at ny be-

redskabsdirektør forventes at kunne tiltræde 1. maj 2016.   

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at 

1. job- og kravprofilen godkendes 

2. tidsplanen for ansættelsesprocessen godkendes 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Der blev i forsommeren 2016 gennemført en ansættelsesproces, således at en ny beredskabs-

direktør kunne ansættes pr. 1. august 2015. Processen endte med at den, der blev tilbudt stil-

ingen ikke ønskede at modtage ansættelsen, da vedkommende havde fået tilbudt en anden 

stilling. 

Den politiske Styregruppe besluttede derefter, for ikke at udskyde forberedelserne af sammen-

lægningen pr. 1. januar 2015, at udsætte et genopslag til efter 1. januar 2016, således at en 

ny direktør kunne tiltræde ca. 1. april 2016. 

Job og kravprofil blev godkendt i Den politiske Styregruppe på styregruppens møde den 18. 

december 2015 - således at selve processen kunne igangsættes umiddelbart efter 1. januar 

2016. Men på grund af Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet - og den deraf følgende 

forandrede kompleksitet i Vestsjællands Brandvæsens opgaveportefølje, blev det besluttet at 
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ansættelsesudvalget skulle revurdere stillingens job- og kravprofil - og fremlægge en revideret 

job- og kravprofil på Beredskabskommissionens møde den 29. januar 2016. 

Ansættelsesprocessen er hermed udskudt med ca. 1 måned, således at en ny beredskabsdi-

rektør forventes at kunne tiltræde 1. maj 2016. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Omkostning til ansættelsesprocessen samt til aflønning af beredskabsdirektør indenfor den i 

job- og kravprofilen nævnte lønomkostning afholdes indenfor Vestsjællands Brandvæsens bud-

get. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Konstitueret beredskabsdirektørs indstilling blev godkendt. 

 

Bilag 

 

Job- og kravprofil - revideret januar 2016 326-2016-23952 

 

 

 

 

5.  Budget 2016  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2015-48383 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-26489 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Der fremlægges hermed et revideret budget til godkendelse med en samlet omsætning på ca. 

65 mio. kr., hvoraf ca. 47 mio. kr. er kommunernes betaling for kerneydelsen: opgaver jf. be-

redskabsloven.  

Budgettet er udarbejdet på samme grundlag som det tidligere godkendte budget - korrigeret 

for at Slagelse er udtrådt af samarbejdet. 

De 5 nuværende ejerkommuners betaling til Vestsjællands Brandvæsen er uændret i forhold til 

tidligere godkendt budget. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at forslag til budget godkendes. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Den politiske styregruppe godkendte på sit møde i oktober 2015 Vestsjællands Brandvæsens 

budget for 2016. Nærværende forslag til budget er udarbejdet som følge af, at Slagelse Kom-

mune har meddelt at de ikke længere ønsker at være en del af beredskabssamarbejdet i Vest-

sjællands Brandvæsen. 

 

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af de principper, der blev godkendt i kommunalbe-

styrelser og byråd i juni 2015: 

 beredskabernes regnskab for 2013 fremskrevet med KL's P/L-fremskrivning til 2016-tal 

 tillagt nye udgifter (husleje, arbejdsskadeforsikring, nye leasingomkostninger m.v.) 
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 fratrukket effektiviseringsgevinsten som aftalt mellem regeringen og KL 

 

Den samlede omsætning er på ca. 65 mio. kr., hvoraf de ca. 47 mio. kr. udgør ejerkommuner-

nes betaling for kerneydelsen. Den øvrige del af omsætningen hidrører fra gebyrer fra blinde 

alarmer, tilslutningsgebyr og årlig afgift for tilsluttede ABA-alarmer samt indtægter fra diverse 

sideaktiviteter. 

 

Fsa. sideaktiviteter er der i budgettet optaget kendte indtægter og udgifter for sideaktiviteter. 

Det fremgår således at der er et overskud på sideaktiviteter på ca. 11 mio. kr. Dette er ikke 

retvisende. "Overskuddet" skyldes, at der ikke er det fornødne registreringsgrundlag til at op-

gøre et retvisende omkostningsniveau. Således er lønninger, som er anvendt på sideaktivite-

ter, i betydeligt omfang ikke registreret på aktiviteten, men indgår som en del af de samlede 

lønudgifter. Der er taget initiativ til at alle omkostninger bliver registreret på rette vis i 2016 - 

således at det sikres, at sideaktiviteter fra 2017 vil følge "hvile-i-sig-selv-princippet". 

 

Effektiviseringsgevinsten på ca. 4,5 mio. kr. i 2016 og yderligere ca. 1,9 mio kr. i 2017 frem-

står i det fremsendte budget som en rammebesparelse. Idet besparelsen skal udmøntes i for-

hold til R-2013-niveau, agter ledelsen implementere besparelserne på følgende områder: 

 allerede implementerede besparelser i 2014 og 2015 (ca. 2 mio. kr.) 

 ændringer i tilrettelæggelse af indsatsledelse (reduktion af indsatsledervagter fra 6 til 

5)) 

 reduceret antal ansatte i det forebyggende beredskab samt administration (effekt af 

ansættelsesstop siden august 2015) 

 reduktion i omkostninger til entrepriseberedskab 

 ændret tilrettelæggelse af opgaver på nogle brandstationer 

 reduktion i omkostninger til materiel, mundering m.v. 

Det forudsættes, at implementeringen af effektiviseringsgevinsten ikke får indflydelse på ser-

viceniveauerne på hhv. det operative og forebyggende beredskab. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ingen økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne af at Slagelse Kommune har be-

sluttet ikke at deltage i Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Konstitueret beredskabsdirektørs indstilling blev godkendt. 

 

Bilag 

 

revideret budget 2016 - efter Slagelses udtræden af samarbejdet 326-2016-26463 

 

 

 

 

6.  Effektiviseringer fase 2 - B-2017-2020  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-4542 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-24655 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 
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Beredskabskommissionen traf på sit møde den 5. januar 2016 beslutning om, at Vestsjællands 

Brandvæsens ledelse til Kommissionens møde den 29. januar 2016 skulle fremlægge et kata-

log over mulige effektiviseringer i budget 2017 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at beredskabskommissionen 

1. drøfter de i notatet nævnte effektiviseringsforslag 

2. træffer beslutning om hvilke af de nævnte effektiviseringsforslag, der skal arbejdes vi-

dere med. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Der fremlægges hermed et effektiviseringskatalog på i alt ca. 5,3 mio. kr. Kataloget er opdelt i 

8 overordnede temaer: 

1) materiel: udrykningskøretøjer, øvrige køretøjer 

2) bygninger: reduceret antal stationer, færre administrative bygninger, billigere bygninger 

3) medarbejdere 

4) udbud / finansiering 

5) samarbejde med naboberedskaberne 

6) gebyrpolitik 

7) Forøgelse af indtægter på sideaktiviteter som forudsætter beredskabsfaglig baggrund 

8) synergieffekter for ejerkommunerne 

 

Medens effektiviseringerne i 2016 på ca. 4,5 mio. kr er et udtryk for fase 1 af effektiviserin-

gerne ved samordningen af beredskaberne: de umiddelbart tilgængelige effektiviseringer, er 

forslagene i fase 2 et udtryk for fase 2: mere strukturelle effektiviseringer, hvoraf det nok må 

anses for realistisk at det vil tage mere end 1 år at hjemtage den fulde effektiviseringsgevinst. 

De angivne beløb ud for de enkelte forslag er udtryk for kvalificerede bud, som fordrer yderli-

gere beregninger for at kunne underbygges.  

 

Af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 fremgik, at der i alt 

kunne hjemtages effektiviseringsgevinster for 125 mio. kr. (DUT) og at der var et yderligere 

effektiviseringspotentiale på 100 kr. (moderniseringspuljen).  

I forbindelse med at kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne i juni 2015 traf beslut-

ning om dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen blev der samtidig truffet beslutning om, at 

den fulde effektiviseringsgevinst skulle hjemtages.  

Efterfølgende godkendte Den politiske Styregruppe i oktober 2015 et budget, hvor ca. 70% af 

effektiviseringspotentialet blev hjemtaget i B-2016 - og de resterende ca. 30% hjemtages i B-

2017.  

Endelig blev der på Den politiske Styregruppes møde den 18. december 2016, i forbindelse 

med drøftelserne om Slagelse Kommunes fortsatte deltagelse i samarbejdet, skulle hjemtages 

effektiviseringer for yderligere 3 mio. kr. i 2017. 

På det ekstraordinære møde i Beredskabskommissionen den 5. januar 2016 blev det drøftet 

om effektiviseringsmålet på 3 mio. kr. skulle fastholdes - og konklusionen blev, at ledelsen 

skulle fremlægge et effektiviseringskatalog inden der blev truffet endelig beslutning om effek-

tiviseringsmålet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det samlede katalog indeholder effektiviseringsvinster på ca. 5,3 mio. kr. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Beredskabskommissionen besluttede, 
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-  at arbejdet med pkt. 4 vedrørende ændret finansiering i forbindelse med entreprisebered-

skaber igangsættes. 

- at Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse flyttes pr. 1. januar 2017 til Kalundborg Brand-

station. 

- at der ikke arbejdes videre på nuværende tidspunkt med nedlæggelse af brandstationer. 

 

På næste møde fremlægges en mulig implementeringsplan og der gennemføres en temadrøf-

telse om den videre proces. 

 

 

Bilag 

 

Effektiviseringer - fase 2 326-2016-24600 

 

 

 

 

7.  Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet om Vestsjællands 
Brandvæsen  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-4923 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-26790 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Vestsjællands Brandvæsen blev som følge af Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet 

påført en række omkostninger. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at Beredskabskommissionen træffer beslutning om 

hvorvidt grundlaget for fremsendelse af faktura til Slagelse Kommune for meromkostninger 

som følge af Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet omkring Vestsjællands Brandvæ-

sen  

1. alene skal omfatte de direkte konstaterbare omkostninger - eller  

2. om der tillige skal foretages skønsmæssig beregning af de indirekte omkostninger. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen besluttede på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016 at Slagel-

se, ud over at skulle betale sin del af fællesomkostningerne i samordningsprocessen, skal be-

tale den fulde omkostning, der er forbundet med Slagelses udtræden af samarbejdet. 

Der blev samtidig truffet beslutning om at fremsende et brev til Slagelse Kommune om kom-

missionens beslutning. Slagelse Kommune har ved mail af 13. januar 2016 takket for oriente-

ringen. 

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke været i stand til at udarbejde en samlet 

opgørelse af de direkte omkostningerne, der er forbundet med Slagelse Kommunes udtræden, 

som bl.a. omfatter: 

 udarbejdelse af revideret budget 

 gennemskrivning af risikobaseret dimensionering - udsættelse af høring og udtalelse fra 

Beredskabsstyrelsen 
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 tilbageføring af virksomhedsoverdragede medarbejdere til Slagelse Kommune 

 ændringer i forsikringsforhold m.v. 

 øvrigt øget administrativt ressourceforbrug. 

 

Herudover er der en række indirekte følger af Slagelse Kommunes udtræden, hvoraf nogle og-

så kan have økonomiske konsekvenser for Vestsjællands Brandvæsen eller en eller flere af 

ejerkommunerne: 

 at der skal foretages vedtægtsændringer 

 at vedtægtsændringerne skal godkendes i kommunalbestyrelserne, hvilket har følgende 

konsekvenser 

o udskydelse af indgåelse af nye leasingkontrakter på biler (likviditet i kommuner-

ne) 

o udskydelse af etablering af bankkonti m.v. (der er i stedet oprettet bankkonto 

med Kalundborg Kommune som "ejer") 

 at effektiviseringsgevinster, der fordrer ændringer i risikobaseret dimensionering, ud-

skydes 

 at ansættelsen af beredskabsdirektør må udskydes med en måned 

 m.v.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over den samlede omkostning. Om-

kostningerne forudsættes neutraliseret gennem fremsendelse af faktura til Slagelse Kommune 

på beløbet. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Beredskabskommissionen besluttede, at såvel direkte som indirekte omkostninger skal medta-

ges i de krav, der stilles overfor Slagelse Kommune. 

 

 

 

8.  Organisation - Vestsjællands Beredskab  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2015-45999 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-26805 

 

Sagstype 

Orientering. 

 

Resume og sagens baggrund 

Efter Slagelse Kommunes beslutning om ikke at indgå i samarbejdet omkring Vestsjællands 

Brandvæsen, har det været nødvendigt at foretage justeringer i forhold til den vedtagne orga-

nisering. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at 

1. orientering om organisering af Vestsjællands Brandvæsen tages til efterretning 

2. at ny beredskabsdirektør efter sin tiltræden fremsætter forslag til fremtidig organisering 

af Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen. 

 

Sagsfremstilling 
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Slagelse Kommunes udtræden af samarbejdet betød at brandskolen RESC, Storebæltsbered-

skabet samt ca. 27 % af det samlede indbyggertal ikke indgik i den nye organisation. I alt ca. 

37% af den samlede omsætning samt en væsentlig reduktion i det samlede antal medarbejde-

re - samt en væsentlig reduktion i organisationens kompleksitet i opgaveløsningen. 

Dermed var det også nødvendigt og naturligt at tilpasse organisationen. 

 

Følgende stillinger i den oprindelige ledelsesorganisation er ikke besat: 

 beredskabschef for det operative beredskab 

 sekretariatslederstillingen 

 2 faglige koordinatorer i det forebyggende beredskab 

 leder af brandskolen RESC 

Alle stillinger var besat af medarbejdere, der blev tilbageført til Slagelse Kommune efter at de 

var virksomhedsoverdraget til Vestsjællands Brandvæsen. 

 

De 2 ledere af det operative beredskab i hhv. nord og syd har herefter overtaget den operative 

beredskabs opgaver - og indgår herefter i den ledelsesgruppe, der dannes af den konstituere-

de beredskabsdirektør, beredskabschefen for det forebyggende beredskab samt de 2 operative 

ledere. 

 

Konstitueret beredskabsdirektør varetager ledelsen af sekretariatet. 

 

Tilpasningerne af organisationen fremgår af vedlagte bilag. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning 

 

Bilag 

 

organisationsbeskrivelse januar 2016 326-2016-26804 

 

 

 

 

9.  Risikobaseret dimensionering 2016-2018  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2015-54211 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-26773 

 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Forslag til Risikobaseret Dimensionering er revideret efter Slagelse Kommunes udtræden af 

samarbejdet, og foreslås jf. beredskabslovens § 25 stk. 4. fremsendt til udtalelse i Bered-

skabsstyrelsen samt i høring frem til 7. marts 2016. 

 

Indstillinger 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at risikobaseret dimensionering 

1. fremsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen 

2. udsendes til høring hos medarbejdere og frivillige beredskaber med høringsfrist den 7. 

marts 2016 kl. 09.00. 

 

Behandling 
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Beredskabskommissionen. 

Efter høringsfristen og når der er modtaget udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, kommer sagen 

til fornyet behandling i Beredskabskommissionen, hvorefter sagen skal endeligt behandles i 

ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd. 

 

Sagsfremstilling 

Den politiske Styregruppe besluttede på sit møde i december 2015 risikobaseret i dimensione-

ring til udtalelse i Beredskabsstyrelsen samt til høring hos medarbejdere, 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. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Beredskabskommissionen besluttede at godkende konstitueret beredskabsdirektørs indstilling. 

Høringsmaterialet offentliggøres på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside. 

 

 

 

10.  Eventuelt  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2016-4921 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-26771 

 

Sagstype 

Drøftelse. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 29. januar 2016: 

Thomas Adelskov orienterede om en pressemeddelelse, der var udsendt fra BeredskabsInfo, 

som indeholdt ukorrekte oplysninger om beredskabsforhold i Odsherred Kommune. Preben 

Christensen beklagede, at de ukorrekte oplysninger ikke var blevet korrigeret, da pressemed-

delelsen blev fremsendt til gennemsyn fra BeredskabsInfo. 

Formanden for beredskabskommissionen samt borgmestrene skal orienteres, når det er bered-

skabets ledelse bekendt, at der fremkommer oplysninger i pressen om beredskabsforhold i de 

enkelte kommuner. 

 

Konstitueret beredskabsdirektør orienterede om: 

- at station Tølløse forventes at være fuldt bemandet indenfor kort tid 

- at brandfolkene på station Kr. Hyllinge har tilsluttet  sig lokalaftalerne, således at alle del-

tidsansatte brandfolk i Vestsjællands Brandvæsen nu har tilsluttet sig aftalerne 

- at der fortsat ventes på at hovedorganisationerne udpeger repræsentanter til det forhand-

lingsorgan, der skal udarbejde en samarbejdsaftale mellem ledelse og medarbejdere i Vest-

sjællands Brandvæsen. 

 

Martin Damm rejste spørgsmålet om samarbejde med frivillige, der ønsker at modtage (mate-

riale-)tilskud i forbindelse med lokalt beredskabsarbejde. Sagen sættes på dagsordenen på 

næste møde i beredskabskommissionen. 
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Mette Touborg udtrykte ønske om, at den udarbejdese benchmarkundersøgelse, blev opdate-

ret, således at der foreligger en opdateret version i forbindelse med budget 2017 
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