
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. december 2015 

 Holbæk  Kalundborg  Lejre  Odsherred  Sorø 

Møde i Beredskabskommissionen, 

tirsdag, den 5. januar 2016 

på Svebølle Rådhus, Højvangen 9, 4470 Svebølle. 

 

Deltagere: 

Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk  Ole Hansen, Holbæk  

Borgmester Martin Damm, Kalundborg  Hanne Brøndel, Kalundborg ÷ 

Borgmester Mette Touborg, Lejre  Line Jacobsen, Lejre  

Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred  Torben Møller, Odsherred  

Borgmester Gert Jørgensen, Sorø  Preben Lund, Sorø  

Politiinspektør Jens Børsting,  

Midt- og Vestsjællands politi 

÷ Politiinspektør Sten Nørskov, 

Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi 

÷ 

Medarbejderrep. Peter Nygaard, Sorø    

Deltagere m/ observatørstatus:    

Medarbejderrep. Jan Bruun  Rep. for de frivillige beredskaber Winie 

Heisel, Holbæk 

 

Sten Drejø deltog som stedfortræder for Hanne Brøndel 

Politikommissær Dan Warming deltog som stedfortræder for Jens Børsting 

Politikommissær John Hochreuter Andersen deltog som stedfortræder for Sten Nørskov. 

 

 

Dagsorden Referat 

1. Slagelse Kommunes beslutning om ikke 

at indtræde i Vestsjællands Brandvæsen 

Byrådet i Slagelse besluttede på sit møde den 

23. december ikke at indtræde i Vestsjællands 

Brandvæsen. 

 

De umiddelbare konsekvenser af beslutningen 

er, at: 

 virksomhedsoverdragelsen af såvel del-

tids- som fuldtidsansatte medarbejdere fra 

Slagelse Kommune er annulleret 

 indgåede aftaler med Falck om slukning i 

Slagelse Kommune er annulleret - og be-

kræftet af Falck 

 beredskabschefen for det operative områ-

de, som kom fra en stilling som vicebered-

skabschef i Slagelse Kommune, har opsagt 

sin stilling som beredskabschef i Vestsjæl-

lands Brandvæsen.  

 sekretariatslederen, de 2 team-koordina-

 

 

 

 

Konstitueret beredskabsdirektørs indstillinger 

blev godkendt, dog således at fsa. forslag til 

ledelsesorganisation fremsendes en oriente-

ring om nuværende organisation - idet det 

forudsættes at den nytiltrådte direktør frem-

sætter forslag til organisering efter sin tiltræ-

den.  
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torer på de forebyggende område samt 

økonomikonsulenten, som alle kom fra 

Slagelse, fortsætter i deres hidtidige stil-

linger i Slagelse Kommune 

 ledelsesorganisationen er tilpasset, såle-

des at konst. direktør, beredskabschefen 

på det forebyggende område samt de 2 

operative chefer danner en ledergruppe, 

som fungerer indtil videre. 

 

Sikker drift 

Slagelse Kommunes manglende deltagelse i 

Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016 

har ingen indflydelse på, at der er sikker drift 

på det operative område: 

 vagtcentralerne fungerer 

 alle kommunalt drevne stationer kører 

som hidtil 

 forsikringer af medarbejdere og køretøjer 

er på plads 

 aftalerne med Falck om stationerne i Ruds 

Vedby, Snertinge, Mørkøv, Tuse Næs, Orø 

og Holbæk er på plads 

 aftale med Østsjællands Beredskab om vi-

dereførelse af hidtidig aftale mellem Ros-

kilde Brandvæsen og Lejre Kommune om 

slukning i dele af Lejre Kommune er be-

kræftet 

 

Økonomi 

Der er på tidspunktet for udarbejdelse af den-

ne dagsorden ikke fuldt overblik over de øko-

nomiske konsekvenser af Slagelses manglen-

de tilslutning. Men i og med at såvel RESC 

som Storebæltsaftalen var optaget med ba-

lance mellem indtægter og udgifter, vurderes 

det, at der ikke vil være væsentlige økonomi-

ske konsekvenser af beslutningen.  

 

Indstilling: 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at: 

 Byrådet i Slagelses beslutning om ikke at 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. december 2015 

 Holbæk  Kalundborg  Lejre  Odsherred  Sorø 

Dagsorden Referat 

indtræde i Vestsjællands Brandvæsen ta-

ges til efterretning 

 orienteringen om de umiddelbare konse-

kvenser af beslutningen tages til efterret-

ning 

 orienteringen om sikker drift tages til ef-

terretning 

 der til kommissionens møde den 29. janu-

ar udarbejdes forslag til budget 2016, der 

tager udgangspunkt i, at kommunernes 

bidrag ikke ændres i forhold til de beløb, 

der er godkendt i kommunalbestyrelser og 

byråd. Samtidig forelægges forslag til en 

væsentligt reduceret ledelsesorganisation. 

 

2. Ændring af vedtægt 

Den politiske styregruppe traf på sit sidste 

møde, den 18. december 2015, på baggrund 

af Statsforvaltningens betingede godkendelse 

af vedtægten beslutning om fremsende en 

række justeringer af vedtægten til godkendel-

se i ejerkommunerne. 

Som konsekvens af Slagelse Kommunes be-

slutning om ikke at indgå i Vestsjællands 

Brandvæsen, skal der foretages en ændring i 

vedtægten, således at det fremgår at det er 

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og So-

rø Kommuner, der danner Vestsjællands 

Brandvæsen. 

 

Indstilling: 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at: 

 forslag til vedtægtsændring fremsendes til 

ejerkommunerne med indstilling om god-

kendelse. 

 der sammen med forslag til vedtægtsæn-

dring fremsendes notat om økonomiske 

konsekvenser af at Slagelse Kommune ik-

ke indtræder i Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Bilag: 

 Forslag til ændring af vedtægten 

 

Ud over de i det fremsendte notat nævnte 

ændringer foretages flg. ændringsforslag: 

§ 1, stk. 1, "seks kommuner" ændres til "5 

kommuner" 

§ 3, stk. 3 ændres "6 borgmestre" til "5 

borgmestre" 

§ 8, stk. 4 udgår "storebæltsberedskabet" 

§ 10, stk. 1, efter sidste sætning indsættes 

"iht. delegationsplanen jf. §8, stk. 1" 

 

Konstitueret direktørs indstillinger blev god-

kendt, dog således at fremsendelse af ved-

tægt til godkendelse i kommunalbestyrel-

ser/byråd udsættes til efter det ordinære mø-

de den 29. januar 2016 - således at evt. æn-

dringer i tegningsreglerne kan blive indarbej-

det inden fremsendelse til kommunerne. 
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 Vedtægsforslag med ændringer 

 

3. Risikobaseret dimensionering 

Den politiske Styregruppe besluttede på sit 

møde den 18. december 2015 at fremsende 

den risikobaserede dimensionering til udtalel-

se i Beredskabsstyrelsen - og sendte den sam-

tidig i høring blandt medarbejdere m.fl. 

 

Slagelse Kommunes beslutning om ikke at 

indtræde i betyder at det fremlagte forslag til 

Risikobaseret dimensionering skal revideres, 

således at de dele, der vedrører Slagelse 

Kommune udgår. 

 

Indstilling 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at: 

 udkastet til den risikobaserede dimensio-

nering revideres, således at Slagelse 

Kommune udgår 

 nyt udkast fremlægges på Beredskabs-

kommissionens møde den 29. januar 2016 

 fremsendelsen til Statsforvaltningen ud-

skydes til efter behandlingen den 29. ja-

nuar 2016 

 den igangværende høring tilbagetrækkes - 

og udskydes til efter behandlingen den 29. 

januar 2016. 

 

 

 

Konstitueret beredskabsdirektørs indstillinger 

blev godkendt. 

 

Medarbejderrepræsentant Jan Bruun gjorde 

opmærksom på, at det er en tidskrævende 

proces at revidere materialet - hvorfor det kan 

blive en udfordring at nå det til den 29. janu-

ar. 

4. Evt. revision af stillingsopslag, bered-

skabsdirektør 

Med Slagelse Kommunes beslutning om ikke 

at indtræde i Vestsjællands Brandvæsen vil 

omsætningen falde med næsten ca. 37 %. 

Organisationen bliver dermed også markant 

mindre - og det kan give anledning til at vur-

dere, om der skal ændres på den profil, der 

søges til beredskabsdirektørstillingen. 

 

Indstilling: 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at: 

 

 

Ansættelsesudvalget indkaldes til drøftelse af 

stillingsopslaget. Stillingsopslaget godkendes 

endeligt på næste møde i Kommissionen. 
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 sagen drøftes. 

 

5. Eventuelt 

 

Intet til behandling. 

 


