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Beredskabsdirektøren orienterede om afvigelser.

Større hændelser:

19. september: Mindre brand i kommunalt botilbud Finderuplund (Kalundborg), en personale kørt på hospitalet.

21. september: To døde borgere i en brand på 1. sal i et hus på Mørkøv Hovedgade.

30. september: Stort trafikuheld på rute 21 i Odsherred, 3 svært tilskadekomne og 9 tilskadekomne.

4. oktober: Brand i et større udhus ved Holbæk seminarie.

28. oktober: Større brand i en lagerhal i Tølløse.

29. oktober: Bombetrussel mod bank i Tølløse.

12. november: Brand i etageejendom, et dødsfald, Hørve Odsherred

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 1: Status
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Status  
Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a. 

 Større hændelser 

 Høj aktivitet, sommeren 2018 

 Analyse Kr. Hyllinge og Skibby, status 

 Rekruttering, projekt, status 

 Ejerkommunernes tilkøb af serviceniveau 

 Ændring af slukningsområder 

 Ejerstrategi 

 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

 

Punkt 1: Status
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Tiltrådt med den ændring at mødet den 8. februar ændres til 1. marts.

Beredskabsdirektøren sender kalenderindkaldelse.

Beslutning for punkt 2: Mødeplan 2019
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Mødeplan 2019 for Beredskabskommissionen 
Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Fastsættelse af Beredskabskommissionens møder i 2019. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

 der afholdes fem møder i 2019 

 møderne afholdes fredag morgen kl. 08.00 på brandstationen i Holbæk, L. C. 

Worsøesvej 6, 4300 Holbæk. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren foreslår nedenstående mødeplan for 2019.  

De anførte punkter til behandling på de respektive møder kan afvige gennem året.  

 

Dato Emner  

8. februar  Budgetstatus 2019 

 Ejerstrategi 

 Status brandsyn 2018 

 Materieludskiftningsplan 

 Kalundborg, analyse 

 

 

 

 

 

Reserveret til yderligere 

drøftelse 

12. april  Regnskab 2018, udkast 

 Afvigelser 2018 

 Budgetstatus 2019 

 Budget 2020 

 Grundlag for udbud af 

entrepriseberedskab 

 

21. juni  Regnskab 2018 

 Afvigelser 1. kvartal 2019 

Incl. revisorpåtegning 

20. september  Budgetstatus 2019 

 Afvigelser 1. halvår 2019 

 Resultat af udbud af 

entrepriseberedskab 

 

22. november  Budgetstatus 2019 

 Afvigelser tre kvartaler 2019 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

- 

Punkt 2: Mødeplan 2019
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Beredskabsdirektøren redegjorde for, at den yderligere overskridelse i høj grad hænger sammen med det større
antal hændelser, især hen over sommeren, samt et fald i antallet af fakturerbare blinde alarmer.

Beredskabskommissionen forudsætter, at lønomkostninger til sideaktiviteter tilpasses ved faldende indtægter.

På næste møde fremlægger Beredskabsdirektøren konsekvenserne for det vedtagne budget 2019, som følge af
det seneste merforbrug, samtidig fremlægges en flerårig handleplan for nedbringelse af et evt. underskud i 2019 og
opbygning af egenkapitalen.

Ved kommende budgetstatus fremlægges både indtægter og udgifter. 

Endvidere skal der arbejdes på at synliggøre de reelle omkostninger til kerneaktivteten "redningsopgaven".

Beslutning for punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
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Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 

Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

 

Sagstype 

Orientering 

 

 

Resume og sagens baggrund 

Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. 

Dispositions-regnskabet viser forventet driftsunderskud på 6,4 mio. kr. 

 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

 

Sagsfremstilling 

Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 er selskabets dispositions-

regnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet 

driftsregnskab.  

 

Pr. 30. juni 2018 forventedes et merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a.: 

 Øget lønforbrug i sekretariatet 0,6 mio. kr. (Fratrædelse af en Sekretariatsleder, en 

ekstra medarbejder til vagtcentralen samt en medarbejder op i tid) 

 Større IT-udgifter til Vagtcentralen end budgetteret 0,2 mio. kr. 

 Midlertidig ansættelse af to medarbejdere i Forebyggende afdeling 1,1 mio. kr. 

 På det Operative område eftersyn af materiel 0,5 mio. kr. 

 Øget leasing udgifter 0,5 mio. kr. 

 Refusioner for 4. kvt. 2017 konteret i 2018, en indtægt på 0,3 mio. kr. 

 Nyt økonomisystem 0,1 mio. kr. 

 En ekstra månedsløn udbetalt til sagsbehandler for at imødekomme et stort antal 

afspadseringstimer 33.000 kr. Endvidere udbetalt ca. 12.000 kr. mere i særlige 

feriegodtgørelse end først budgetteret. 

 Uddannelse af indsatsledere 0,1 mio. kr. 

 Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med 25.000 kr., da de 

først forventes at træde i kraft primo 2019. 

 Forventningerne til merforbrug på lønninger på grund af fortsat øget aktivitet bl.a. 

på grund af tørke er pr. 30. juni ca. 350.000 kr. 

 Ved oprettelse af muligheden for at sende sikker mail, så overholdelse af 

Persondata-forordningen er muligt, betales licens på 51.000 kr. 

 

Status 1. november 2018 er, at VSBV har kørt 1621 ture, hvilket er væsentlige flere end 

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

6

http://www.vsbv.dk/


 

 

 

 

  

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 59 53 47 00 | E-mail: vsbv@vsbv.dk 

H O L B Æ K  K A L U N D B O R G  L E J R E  O D S H E R R E D  S O R Ø  |  V S B V . D K  

den tilsvarende periode i 2017, hvor VSBV kørte 1481 ture. Hvilket svarer til en 

meromkostning på ca. 0,9 mio. kr. 

 

Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. oktober er det skønnede merforbrug steget med 3,1 

mio. kr. til ca. 6,4 mio. kr. hvilket skyldes følgende: 

 Lønudgifter i forbindelse med den tørre sommer, hvor der tidligere var budgetteret 

med 350.000 kr. viser det sig nu, at udgøre ca. 650.000 kr.  

 Forventede indtægter i 2018 er nedjusteret med ca. 2,1 mio. kr.  

Vi har i år gennemgået de fakturerede indtægter og skønnet de forventede 

indtægter for resten af året ned på type af indtægter på den enkelte station. Denne 

gennemgang har vist, at indtægterne i 2018 må forventes at blive ca. 2,1 mio.kr. 

lavere end indtægtsniveauet i 2016 og 2017.  

Specielt er antallet af brandvagter i Kalundborg faldet væsentligt- her forventes 

omsætningen at falde med ca. 1 mio. kr. Endvidere er der færre fakturerbare blinde 

alarmer, hvilket primært skyldes, at der ikke er flygtningecentre i kommunerne i 

2018 - her forventes omsætningen at falde med ca. 0,6 mio.kr. Derudover har der 

været en generel nedgang i flere af de sideaktiviteter, VSBV har løst for 

kommunerne fx forventes omsætningen på kurser at blive ca. 0,2 mio.kr. lavere 

end budgetteret, og løft for hjemmeplejen forventes at lande knap 0,2 mio.kr. 

lavere end budgetteret, idet både Lejre, Sorø og Odsherred har haft færre løft end i 

2017. 

 Forventet udgift på 0,4 mio. kr. til konsulentfirma for udarbejdelse af Kalundborg 

analysen. 

 Scrapværdi vedr. frigørelsesudstyr til bilerne på Falck stationerne udgør 0,2 mio. 

kr., forventes at forfalde ultimo 2018, dette har ikke tidligere været budgetteret. 

Behandles i særskilt dagsordenspunkt. 

 

Beredskabsdirektøren vil på mødet præsentere en opdeling af overforbrug for 2018 på 

relevante kategorier og fremlægge en foreløbig vurdering af konsekvenserne for regnskab 

2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Driftstilskuddet fra ejerkommuner forventes uændret. Evt. over- eller underskud forventes 

finansieret af egenkapitalen i selskabet eller ved et lån af administrationskommunen. 

 

De faldende indtægter og evt. øget aktivitet på kerneområdet forventes at få betydning for 

regnskab 2019. 

 

Driftsforum anbefaler, at der udarbejdes en handleplan for håndtering af merudgifter, som 

følge af øget aktivitet på kerneområdet samt faldende indtægter på sideaktiviteter. 

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
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Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beredskabsdirektøren tager en drøftelse med Kalundborg Kommune om håndtering af likviditetsudfordringen ultimo
2018. På næste møde fremlægger Beredskabsdirektøren et likviditetsbudget for 2019.

Beslutning for punkt 4: Status på likviditet 2018
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Status på Lividitet 2018 

 Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Likviditeten i Vestsjællands Brandvæsen var udfordret ultimo 2017. Løsningen blev at låne 8 

mio. kr. af Kalundborg kommune. VSBV tilbagebetalte disse den 2. januar 2018. 

Likviditeten burde ikke have været udfordret i 2017, og en undersøgelse af, hvorfor likviditeten 

var blevet udfordret, begyndte i samme ombæring som udfærdigelsen af regnskab 2017. 

 

I regnskab 2017 var der optaget et tilgodehavende med Kalundborg kommune på ca. 12,5 

mio. kr. Dette tilgodehavende var opstået pga. tekniske udfordringer i den måde, hvorpå regn-

skabssystemerne var sammensat. De 12,5 mio. kr. er penge som skulle have været tilgået 

VSBV, men ved en fejl var landet på kommunens bankkonto, se vedlagte redegørelse fra Ka-

lundborg Kommune. Kommunen har overført de 12,5 mio. kr. til VSBV i 2018. 

 

VSBV budgetopfølgning pr. 31.10.18 viser et merforbrug i 2018 på ca. 6,4 mio. kr. Behovet for 

likviditet ultimo 2018 er derfor beregnet. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterret-

ning. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

På nuværende tidspunkt forventer VSBV et merforbrug på 6,4 mio. kr. i 2018. 

 

Ud fra budgetstatus pr. 31. oktober forventes et merforbrug for 2018 på 6,4 mio. kr. inkl. ho-

noraret til konsulentundersøgelsen for beredskabet i Kalundborg. Hvis betalingen af dette ho-

norar sker i januar 2019 og der i øvrigt ikke opstår uventede ændringer, viser vedlagte likvidi-

tetsberegning, at der bliver behov for at låne ca. 2,5 mio. kr. ultimo 2018 til forbedring af li-

kviditeten. Disse penge vil kunne tilbagebetales umiddelbart i uge 1 2019. 

 

Da VSBV nu har fået eget regnskabssystem, vil der ikke mere kunne tilgå kommunen penge, 

som burde være tilgået VSBVs bankkonto. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Der tages en drøftelse med Kalundborg kommune om muligheden for et lån i størrelsesorden 

2,5 mio. kr. ultimo 2018. Alternativt betales faktura til Kalundborg kommune på 3,3 mio. kr. til 

forfald d. 28. december 2019, først i uge 1 2019. 

 

 

 

Punkt 4: Status på likviditet 2018
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Tiltrådt.

Beslutning for punkt 5: Takster 2019
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Takster 2019 

 Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 
 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Godkendelse af takster for 2019. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at taksterne for Vestsjællands Brandvæsens ydelser godkendes. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Taksterne for 2019 er udarbejdet ved at fremskrive taksterne for 2018. Taksterne er fremskrevet 

med KL's P/L-skøn for 2018-2019 på 2,0 %. Derudover er der ingen ændringer foretaget. 

 

Det nye økonomisystem har indlagt en detaljeret vareliste med priser på de enkelte ydelser, herved 

sikrer vi ensartet fakturering af de samme ydelser til alle ejerkommuner. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Da taksterne er fremskrevet med KL's P/L-fremskrivning, er den økonomiske konsekvens budget-

neutral. 

 

 

Punkt 5: Takster 2019
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Tiltrådt, idet Beredskabskommissionen bemærker besparelsen på 75.000 kr. i 2019.

Beslutning for punkt 6: Betaling af scrapværdi efter udløb af leasingaftale
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Betaling af scrapværdi efter udløb af leasingaftale 
 Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 
Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Leasingaftale på frigørelsesudstyr på Falck-stationerne udløber 28. december 2018 med en scrap-

værdi på 200.000 kr., som skal betales til KommuneLeasing.  

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen (med fem Falck stationer) overtog VSBV nogle lea-

singaftaler blandt andet en aftale på frigørelsesudstyr. Denne leasingaftale udløber ultimo 2018 

med en scrapværdi på 200.000 kr. til forfald til KommuneLeasing.  

 

Leasingaftalen er oprindeligt indgået af Holbæk kommune den 20. december 2013 og overtaget af 

VSBV den 1. januar 2016. 

 

Det skønnes ikke, at frigørelsesudstyret har en værdi af 200.000 kr., hvorfor leasingaftalen ikke øn-

skes forlænget. 

 

Det må påregnes, at der inden for 1-2 år skal investeres i nyt frigørelsesudstyr. 

 

Økonomiske konsekvenser 

I 2018 betales 200.000 kr. til KommuneLeasing.  

Udgifterne til leasing af udstyret har hidtil været ca. 75.000 kr. årligt. Dette beløb vil så være fri-

gjort, indtil der skal investeres i nyt frigørelsesudstyr. 

 

 

 

Punkt 6: Betaling af scrapværdi efter udløb af leasingaftale
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Tiltrådt.

Beslutning for punkt 7: Overførsel af yderligere kompetence til VSBV:
Beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven og havmiljøloven
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Overførelse af yderligere kompetence til VSBV: 

beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven og havmiljøloven 
Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd har i september/oktober 2016 at 

overdrage alle beføjelser og pligter vedr. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt 

havmiljøloven henlægges til den fælleskommunale beredskabskommission.  

VSBV har anmodet Statsforvaltningen om godkendelse. Statsforvaltningen meddeler, at de 

afventer at overførelsen af beføjelser optages som bilag til samarbejdsaftalen eller 

indarbejdes i samarbejdsaftalen som en ændring.  

Kalundborg Kommunes jurist har meddelt, at det ikke er nødvendigt med en 

vedtægtsændring for at rette i bilaget. Beredskabskommissionen kan på basis af 

beslutningerne i de fem ejerkommuner beslutte at rette i bilaget. 

VSBV fremlægger derfor en ændring af vedtægternes bilag 1, der omhandler hvilke 

aktiviteter, Vestsjællands Brandvæsen udfører for ejerkommunerne. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at ændringen i bilag 1 vedtages. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 10. juni 2016 besluttede beredskabskommissionen at: 

 beredskabskommissionen indstiller til ejerkommunernes kommunalbestyrelser og 

byråd, at beføjelser og pligter vedr. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt 

havmiljøloven henlægges til den fælleskommunale beredskabskommission. 

 Vestsjællands Brandvæsen fremsender udkast til sagsfremstilling herom til de 5 

ejerkommuners forvaltninger 

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

fremsender anmodning om godkendelse i Statsforvaltningen 

 

Efter godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser/byråd blev anmodning sendt til 

Statsforvaltningen den 2. februar 2017. 

 

Ankestyrelsen vendte tilbage i brev af 1. oktober 2018 med følgende resume: 

"De i Vestsjællands Brandvæsens deltagende kommuners overførelse af beføjelser og 

pligter til den fælles beredskabskommission for VSBV skal optages som bilag til 

samarbejdsaftalen eller indarbejdes i samarbejdsaftalen som en ændring. 

 

Ankestyrelsen afventer derfor, at VSBV fremsender et bilag til samarbejdsaftalen eller  en 

ændret samarbejdsaftale, hvoraf denne kompetenceoverførelse fremgår, til godkendelse i 

medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven." 

 

Punkt 7: Overførsel af yderligere kompetence til VSBV: Beskyttelsesrumsloven,
fyrværkeriloven og havmiljøloven
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Kalundborg Kommunes jurist har meddelt, at det ikke er nødvendigt med en 

vedtægtsændring for at rette i bilaget. Beredskabskommissionen kan på basis af 

beslutningerne i de fem ejerkommuner beslutte at rette i bilaget. 

 

Vedtægerne Kapitel 1,§1 Stk 3. er anført  

"Vestsjællands Brandvæsen varetager desuden andre aktiviteter, jf. bilag 1, som 

oplister eksisterende og fremtidige opgavetyper for Vestsjællands Brandvæsen." 

 

I bilag 1 er anført: 

"Vestsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for ejerkommunerne i det 

omfang gældende lovgivning tillader det. Det omfatter eksempelvis tilsyn med 

kommunale bygningers brandforebyggelsesmateriel, brandforebyggelseskurser, drift 

af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring 

samt lignende opgaver for de deltagende kommuner". 

 

Ændringen består i, at der i bilag 1 tilføjes: 

 

"Ejerkommunerne har besluttet at henlægge alle beføjelser og pligter vedr. 

beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven henlægges til Den 

Fælleskommunale Beredskabskommission for Vestsjællands Brandvæsen 

 

Godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd: 

 

Holbæk Byråd den 12. oktober 2016. 

Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelsesmøde den 28. september 2016 

Lejre Kommunes kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2016 

Odsherred Kommunes byrådsmøde den 25. oktober 2016 

Sorø Kommunes byrådsmøde den 12. oktober 2016" 

 

Vedtægterne inkl. bilag 1 med ovenstående tilføjelse kan ses i bilag. 

 

Økonomiske konsekvenser 

- 

 

Punkt 7: Overførsel af yderligere kompetence til VSBV: Beskyttelsesrumsloven,
fyrværkeriloven og havmiljøloven
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Status på plan for Risikobaseret dimensionering 2018 
Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

På mødet i beredskabskommissionen den 14. september blev besluttet, at det foreliggende 

planforslag med de anførte ændringer og rettelser blev sendt til behandling og vedtagelse i 

ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling. 

Som følge af den igangværende analyse af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og 

havn er dette afsnit uændret ift Plan for Risikobaseret Dimensionering, januar 2016. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Den foreliggende Plan for Risikobaseret Dimensionering er behandlet og vedtaget som 

følger: 

 Holbæk Kommunes kommunalbestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 

 

 Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2018 

 

 Lejre Kommunes kommunalbestyrelsesmøde den 30. oktober med følgende 

kommentar: Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger) kunne ikke tiltræde 

indstillingerne, idet aftalen med Vestsjællands Brandvæsen bør opsiges med henblik 

på hjemtagelse til egen drift. 

 

 Odsherred Kommunes byrådsmøde den 30. oktober 2018 

 

 Sorø Byråd den 21. november 2018 

 

Den samlede plan ligger på VSBVs hjemmeside.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Implementeringen af ændringerne som følge af planen for den risikobaserede 

dimensionering pågår, og VSBV forventer, at stort set alle de praktiske ændringer på det 

operative område er gennemført ved årsskiftet. 

Punkt 8: Status på plan for Risikobaseret Dimensionering 2018
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Tiltrådt.

Beslutning for punkt 9: Brandsikkerhedsmæssige tiltag for plejeinstitutioner
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Brandsikkerhedsmæssige tiltag for plejeinstitutioner 
Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

 

Sagstype 

Beslutning 

Resume og sagens baggrund 

I forlængelse af branden på plejecentret "Farsøhus" på Djursland i august 2018, som 

kostede 3 beboere livet, har der på landsplan været fokus på brandsikkerheden på 

plejeinstitutioner og lign.  

Transport-, bygge-, og boligministeren har i et brev til landets kommuner bedt dem tilsikre 

et forsvarligt brandsikkerhedsniveau på alle landets plejeinstitutioner.  

I dette dagsordenspunkt beskrives de tiltag, som VSBV har igangsat. Derudover lægges op 

til en drøftelse af evt. yderligere bistand fra VSBV til ejerkommunerne. 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at den enkelte 

ejerkommune melder tilbage, om den ønsker yderligere bistand fra VSBV i forbindelse med 

brandsikkerhedsmæssige tiltag på plejeinstitutioner og lignende. 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af problematikken omkring branden på plejecenteret "Farsøhus" på Djursland 

i august 2018 har VSBV igangsat en proces for at afdække evt. tilsvarende 

problemstillinger hos VSBVs ejerkommuner. 

Vi har gennemgået brandsynene de sidste tre år for plejeinstitutioner og lign. hvor der ud 

fra vores viden pt. vurderes at være særlige udfordringer ved en evt. brand, i forhold til de 

bygningsmæssige forhold, driftsforhold mv.  

Der er på basis heraf udarbejdet vedlagte liste over de ti institutioner, hvor der er flest 

påtalte forhold. Denne liste rummer de institutioner, som der bør være størst fokus på i 

samarbejdet mellem kommunerne og VSBV. Endvidere vedlagt de konkrete 

brandsynsrapporter for de ti institutioner fra de sidste tre år. 

VSBV har efterfølgende igangsat en detaljeret screening af data for de ti udpegede 

institutioner med henblik på at skabe et overblik over hvilke typer udfordringer, der er i 

forhold til brandsikkerheden. VSBV fokuserer primært på de driftsmæssige forhold, da det 

er disse forhold, der påses i forbindelse med brandsyn. Dette arbejde skal danne grundlag 

for, i hvilket omfang VSBV iværksætter yderligere tiltag fx temabrandsyn.  

VSBV forventer at have gennemført de forskriftsmæssige brandsyn på samtlige 

brandsynspligtige plejeinstitutioner i alle fem ejerkommuner i løbet af første halvår 2019. 

Hertil kommer evt. temabrandsyn på udvalgte plejeinstitutioner samt nødvendige 

Punkt 9: Brandsikkerhedsmæssige tiltag for plejeinstitutioner

20

http://www.vsbv.dk/


 

 

 

 

  

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 59 53 47 00 | E-mail: vsbv@vsbv.dk 

H O L B Æ K  K A L U N D B O R G  L E J R E  O D S H E R R E D  S O R Ø  |  V S B V . D K  

opfølgende brandsyn. 

Herefter vil VSBV udarbejde en samlet rapport, som generelt beskriver status på 

brandsikkerheden i forhold til den daglige drift på alle tilsvarende institutioner. Endvidere 

beskrives evt. anbefalinger til bygningsmæssige tiltag herunder etablering/opgradering af 

brandtekniske installationer m.v., hvor dette vurderes at være særligt hensigtsmæssigt 

eller ligefrem nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende brandsikkerhedsniveau. Denne 

rapport vil blive fremlagt og drøftet i Driftsforum ultimo 2019. 

Inden brandsynene gennemføres i første halvdel af 2019 bør det afklares, om de enkelte 

ejerkommuner ønsker yderligere bistand fra VSBV, fx VSBV´s anbefalinger til evt. 

opgradering af brandsikkerhedsniveauet på steder, hvor dette vurderes at være 

nødvendigt. Det kunne fx være på plejeinstitutioner opført efter ældre lovgivning, hvilket 

afspejler sig i brandsikkerhedsniveauet på stedet. På sådanne steder kan det være 

formålstjenstligt at skele til brandkravene i gældende lovgivning. 

Driftsforum foreslår, at VSBV indbyder bygningsejerne til brandsyn i 2019. 

Økonomiske konsekvenser 

De igangsatte tiltag løses indenfor de nuværende ressourcer i VSBV. Hvis ejerkommunerne 

ønsker yderligere bistand, vil det ske på basis af en konkret drøftelse om de fornødne 

ressourcer. 

 

Punkt 9: Brandsikkerhedsmæssige tiltag for plejeinstitutioner

21

http://www.vsbv.dk/
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Beslutning for punkt 10: Data Protection Officer (DPO) i VSBV
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Data Protection Officer (DPO) i Vestsjællands Brandvæsen 

Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Med den nye EU-persondataforordning, som trådte i kraft d. 25. maj 2018, er det et krav at 

der i Vestsjællands Brandvæsen udpeges en Data Protection Officer (DPO), dette skal meldes 

til Datatilsynet.  

En DPO's opgaver er at rådgive og vejlede virksomheden i korrekt behandling af personføl-

somme oplysninger, herunder hjælp til udarbejdelse af datapolitikker, sikre at de overholdes 

og løbende opfølgning på lovgivningen m.m. 

Det er ved lov bestemt, at også §60 selskaber skal udpege en DPO. VSBV har ikke den juridi-

ske ekspertise, som det kræver at bestride denne opgave. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller,  

 at der indgås DPO-aftale med HjulmandKaptain 

 at omkostningerne i 2019 indarbejdes i budgetstatus 

 at omkostningerne indarbejdes i budgetforslag 2020 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Da det ikke er muligt at benytte administrationskommunens DPO, har VSBV hjemtaget et til-

bud fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, dette beløber sig til 10.500 kr. om måneden og et 

opstartsbeløb på 25.000, som er for de skabeloner der skal bruges til diverse instrukser og ar-

bejdsbeskrivelser, inkl. et halvdagskursus for at komme godt i gang.  

VSBV skal stadig selv lave alt arbejdet, DPOen skal rådgive og finde de juridiske løsninger, 

hvor VSBV ikke selv kan. Der estimeres med ca. 20 timers brug af advokaten til opstartsmø-

der, kvalitetssikring og sparring til udarbejdelse af dokumentationsmaterialet. Timeprisen for 

dette er 1.900 kr. og 950 kr. i timen for transport. Opstarten vil derfor koste ca. 65.000 kr. 

(inkl. de 25.000). 

Kalundborg kommunes DPO har også givet et tilbud, som lød på 33.000 kr. om måneden. 

Hvad de konkret indeholder, er ikke undersøgt nærmere, da tilbuddet umiddelbart var for højt. 

 

VSBV har påbegyndt det egentlige arbejde og er i en proces, men besidder ikke den juridiske 

viden det kræver at kunne løfte DPO-opgaven. Endvidere kan der tildeles betydelige bøder, 

hvis Persondataforordningen ikke overholdes, og datalæk skal indberettes til Datatilsynet, 

straks det er foregået.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er redgjort for de økonomiske konsekvenser i sagsfremstillingen. 

 

Punkt 10: Data Protection Officer (DPO) i VSBV
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Tiltrådt, idet det kan konkluderes, at det ikke har været muligt at indhente de effektiviseringer på sammenlægning
af vagtcentraler, som var forudsat ved reformen af de kommunale beredskaber.

 

Beslutning for punkt 12: Business Case vagtcentralen
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Status på business case for vagtcentralen  

Lukket 

Sagsnr. 326-2018-28553 
 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

På mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018, blev det besluttet, at der ultimo 2018 skul-

le fremlægges en status på den business case, som lå til grund for beredskabskommissionens be-

slutning om etablering af en døgnbemandet vagtcentral på mødet den 4. november 2016.  

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Den oprindelige business case for vagtcentralen var baseret på estimeret udgifter til årsværk, brugt 

til vagtcentraler for de 5 kommuner. Estimatet var 7,59 årsværk. Det blev besluttet, at den nye 

døgnbemandede vagtcentral skulle etableres med 6 årsværk. Den 16. marts 2017 besluttede be-

redskabskommissionen at hæve årsværket med 0,86 til optimering og udvikling. I dag er vagtcen-

tralen derfor normeret til 6,86 årsværk - heraf dog i 2019 to koordinatorer, som vil betyde en mer-

udgift til lønninger på ca. 150.000 kr. Koordinatorfunktionen er styrket, da dels fordi opgaverne på 

vagtcentralen er blevet mere komplekse dels for at styrke mulighederne for at tilbyde ydereligere 

ydelser til ejerkommunerne. 

 

Driften i vagtcentralen er nu så stabil, at vi kan tilbyde vagtcentralydelsen til andre kommunalt eje-

de virksomheder. Der forhandles pt. med et større forsyningsselskab. 

 

I den oprindelige business case var omkostninger til teknik ikke medtaget. Det er ikke muligt at op-

gøre, hvad der førhen har været brugt til teknik. Endvidere er det uklart, om forbruget til teknik har 

været konteret på vagtcentralerne eller på de enkelte brandstationer.  

 

Forbruget til teknik afhænger ikke af, om vagtcentralen er døgnbemandet. 

 

I dag konteres følgende teknik på vagtcentralen. 

- Alt vedr. udkaldsanlæg inkl. flere årlige leasingaftaler på udstyr, som før var købt og betalt 

af kommunerne. 

- Div. licenser, interfaces, applikationer m.m. i samarbejde med Næstveds Vagtcentral. 

- Serviceaftaler på udstyr og radiokommunikationssystemer. 

- Indkøb og reparation af SINE udstyr (Radiokommunikationsudstyr til brandmændene). 

- SIM kort til pager. 

 

Opgraderingen af udkaldssystemet, funktionen med to-vejs kommunikation i pagere gør, at VSBV i 

dag har et hurtigere overblik over bemandingen ved udkald, og derved hurtigere har mulighed for 

at kalde alternativ udrykning. Endvidere er der en funktion, som gør det muligt kontinuerligt at se 

hvor mange brandmænd, der er til rådighed, hvilket er en fordel især de mindre bemandende om-

råder. 

Punkt 12: Business Case vagtcentralen
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Ved at samle alt teknikken på vagtcentralen fås et overblik over forbrug, slid og behov for reparati-

on. Udstyret bliver ensartet, og der kan købes samlet ind med større rabatter. 

 

Udgifter og indtægter for vagtcentralen balancerer, hvis udgifterne vedr. kommunikationssystemet 

på de enkelte brandstationer ikke medtages. Dette er der redegjort for i bilaget. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Vagtcentralen balancerer med udgifter og indtægter, hvis man trækker udgifterne til teknikken, 

som vedrører de enkelte brandstationer ud af vagtcentralens regnskab. At have en døgnbemandet 

vagtcentral er en god forretning, dog ikke med den økonomi, som først antaget i den oprindelige 

businesscase. 

 

 

 

Punkt 12: Business Case vagtcentralen
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Punktet udskudt.

Beslutning for punkt 15: Betaling af slukningsvand
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Betaling af vand til brandslukning. 
Åbent 

Sagsnr. 326-2018-28553 

Sagstype 

Beslutning. 

 

Resume og sagens baggrund 

Sagen har tidligere været behandlet på møde i Driftsforum den 3. marts 2017. 

Sagsfremstilling vedlagt. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelse den 22. august 2018 ophævet Vejen 

Kommunes afgørelse om ikke at godkende fællesregulativ for almene vandforsyninger. 

Vejen kommune ikke kan nægte at godkende et regulativ med et argument om, at der er 

indføjet, at der kan opkræves betaling for vand til brandslukning. Kendelsen er vedlagt.  

 

Sag aktualiseres jævnligt, når vandværker og forsyninger fremsender faktura til VSBV for 

betaling af vand til brandslukning. 

 

Der fremlægges derfor en pragmatisk løsning. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at  

 Hvis vandforsyningen sender en regning på tapning af vand til brandslukning fra de 

brandhaner, der står nærmest brandstationen og som til daglig benyttes til fyldning 

af brandkøretøjerne, betaler VSBV regningen.  

 Opkrævning på vandforbrug til større enkeltstående hændelser håndteres og 

betales af kommunerne. 

 

Behandling 

Driftsforum 

 

Sagsfremstilling 

Problemstillingen omkring betaling af vand til brandslukning bør principie lt dele i to: 

1. Vandforbrug til løbende mindre hændelser. Når køretøjerne returnerer til 

brandstationen efter sådanne hændelser, påfyldes manglende vand fra den 

brandhane, der står nærmest stationen. Asnæs vandværk har etableret en ny 

brandhane med måler ved brandstationen. Forbruget for det sidste år andrager 130 

m3 svarende til kr. 1.847,62 inkl. moms. For VSBVs 15 stationer vil dette andrage 

en samlet årlig udgift i størrelsesorden kr. 25.000,-. 

2. Vandforbruget til større enkeltstående hændelser (i størrelsesorden 1 - 5 hændelser 

pr år). Her vil aftapning ske fra mange forskellige brandhaner i et stort opland til 

hændelsen. 

 

For at lukke sagen og undgå yderligere ressourceforbrug foreslås følgende pragmatiske 

løsning: 

 

Hvis vandforsyningen sender en regning på tapning af vand til brandslukning fra de 

brandhaner, der står nærmest brandstationen og som til daglig benyttes til fyldning af 

Punkt 15: Betaling af slukningsvand
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brandkøretøjerne, betaler VSBV regningen. Kommunerne bør sikre, at de kommunale 

forsyninger ikke fremsender regninger. VSBV udarbejder en liste over de brandhaner, der 

benyttes ved stationerne. 

 

Opkrævning på vandforbrug til større enkeltstående hændelser håndteres og betales af 

kommunerne. 

 

Økonomiske konsekvenser 

VSBV får principielt en meromkostning på kr. 25.000, der ikke er indeholdt i det godkendte 

budget 2019. De kommunale omkostninger kan ikke opgøres på forhånd. 

 

Punkt 15: Betaling af slukningsvand
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