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Sorø Kommunes udtræden af det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, 

Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner. 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har truffet beslutning om at udtræde af det fælles 

redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner 

(Vestsjællands Brandvæsen), og har ved brev dateret d. 20. december 2019, pr. mail den 

23. december 2019 fremsendt meddelelse om sin udtræden. 

Sorø Kommunes beslutning er i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser om 

udtræden af aftalen. 

 

Indstilling 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at Beredskabskommissionen 

• tager til efterretning, at Sorø Kommune træder ud af Vestsjællands Brandvæsen pr. 

31. december 2020 

• tager til efterretning at udtræden sker i henhold til vedtægternes bestemmelser 

herom 

• behandler Sorø og Lejre kommuners udtræden samlet. 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Sorø Kommune har ved brev af 20. december 2019 meddelt, at Sorø Kommune opsiger 

aftalen om fælles redningsberedskab, så kommunen udtræder af Vestsjællands 

Brandvæsen I/S pr. 31. december 2020. I henhold til ”Aftale om et fælles 

redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner” 

(vedtægten) § 12 kan aftalen kan af parterne opsiges med 1 års varsel til den 1. januar.  

Sorø Kommunes ønske om at udtræde af aftalen sker således i overensstemmelse med 

vedtægtens bestemmelser herom. 

 

Der forestår et større arbejde med forberedelse af Sorø og Lejre kommuners udtræden af 

det fælles redningsberedskab, herunder bl.a. fordeling af aktiver og passiver, fordeling af 

medarbejdere, eventuelle fremtidigt samarbejde etc. Det foreslås, at de 2 kommuners 

udtræden af samarbejdet behandles samlet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er i budgetåret 2020 ingen kendte økonomiske konsekvenser af de 2 kommuners 

udtræden. Konsekvenserne for budgetåret fremlægges i forbindelse med godkendelsen af 

budget for 2021. 

 

 

Punkt 1: Sorø Kommunes udtræden af det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

http://www.vsbv.dk/


Beslutning for Punkt 1: Sorø Kommunes udtræden af det
fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg,
Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

Godkendt.
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Punkt 1, Bilag 1: Bilag - Opsigelse af samarbejdsaftale.pdf
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Udpegning af ny formand for det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, 

Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner. 

 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Borgmester Carsten Rasmussen har, som følge af Lejre Kommunes udtræden af 

Vestsjællands Brandvæsen I/S med udgangen af 2020, fremsendt meddelelse om, at han 

fratræder formandsposten for Beredskabskommissionen, 

Som følge heraf skal der vælges en ny formand. 

Sagen er udsat fra Beredskabskommissionens møde den 22.-11.-2019.  

 

Indstilling 

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller 

• Vælges ny formand for beredskabskommissionen for den resterende valgperiode 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Borgmester Carsten Rasmussen har, som følge af Lejre Kommunes udtræden af 

Vestsjællands Brandvæsen I/S med udgangen af 2020, fremsendt meddelelse om, at han 

fratræder formandsposten for Beredskabskommissionen, 

Som følge heraf skal der vælges en ny formand. Såfremt næstformanden vælges som ny 

formand, vil der tillige skulle vælges ny næstformand. 

I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 vælger Beredskabskommissionen selv sin formand og 

næstformand blandt de 5 borgmestre. Formandshvervet gælder for hele perioden (den 

kommunale valgperiode). 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Punkt 2: Udpegning af ny formand for det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

http://www.vsbv.dk/


Beslutning for Punkt 2: Udpegning af ny formand for det
fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg,
Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

Holbæk Kommunes Borgmester blev valgt som ny formand.

4 / 7



 
 

 

  

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 44 22 71 12 | 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  

Drøftelse af ”principper for udtræden af det fælles redningsberedskab mellem 
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner (Vestsjællands 
Brandvæsen I/S)” 

 
Sagstype 
Drøftelse 
 
Resume og sagens baggrund 
Lejre og Sorø kommuner har besluttet at trække sig ud af det fælles redningsberedskab på 
Vestsjælland. De overordnede principper, der skal ligge til grund for de 2 kommuners 
udtræden fremlægges til drøftelse. 
 
Indstilling 
Administrationskommunens projektleder indstiller, at 

• Beredskabskommissionen drøfter principperne 
• At der administrativt på baggrund af drøftelserne arbejdes videre med af forberede 

kommunernes udtræden af samarbejdet 
• Den endelige aftale om vilkårene for udtræden af Vestsjællands Brandvæsen 

inklusiv de økonomiske konsekvenser, fremlægges til godkendelse i de 5 
ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd 

• Det drøftes i hvilket omfang, der er behov for at orientere de 5 ejerkommuners 
kommunalbestyrelser/byråd om den videre proces frem mod de endelige 
udtrædelsesvilkår. 

 
Behandling 
Beredskabskommissionen 
 
Sagsfremstilling 
Lejre Kommune har ved brev af 7. november 2019 meddelt, at kommunen træder ud af 
det fælles redningsberedskab i Vestsjælland med udgangen af kalenderåret 2020.  
Ligeledes har Sorø Kommune har ved brev dateret den 21. december 2019 meddelt, at 
kommunen træder ud af det fælles redningsberedskab i Vestsjælland med udgangen af 
kalenderåret 2020. 
Som følge heraf har administrationskommunen med afsæt i vedtægtens bestemmelser 
udarbejdet et forslag til principper for Lejre Kommunes udtræden af fællesskabet. 
Aftalen er opdelt i 8 overordnede afsnit, som her kort resumeres: 
1. Grundlæggende værdier og principper 

hvor der opfordres til et transparent, åbent og dialogpræget forløb – og hvor det 
foreslås, at såfremt der ikke kan opnås enighed, vælges en neutral ”mægler” inden 
sagen sendes til Ankestyrelsen. 

2. Organisering af opgaven 
Det er beredskabskommissionen, der træffer de løbende beslutninger omkring 
kommunernes udtræden, og, hvor kommissionen ikke har beslutningskompetencen, 
forestår indstilling til byråd/kommunalbestyrelser. 
Den administrative opgave opdeles således at  
• Vestsjællands Brandvæsen udarbejder budgetter og tilpasning af organisationen til 

situationen efter 1. januar 2021 

Punkt 3: Drøftelse af ”principper for udtræden af det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner
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• De udtrædende kommuner etablerer egne strukturer til varetagelse af forpligtelser 
jf. beredskabsloven efter 1. januar 2021 

• administrationskommunen udarbejder med inddragelse af Driftsforum sager og 
dokumenter, der vedrører kommunernes udtræden og er den koordinerende part 
mellem de parallelle processer. 

3. Brandstationer og materiel 
Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i at materiel, der var på stationerne ved 
indtræden i Vestsjællands Brandvæsen, fortsat står på stationerne, og i øvrigt benyttes 
samme principper, som ved dannelsen af selskabet: alt materiel forbliver på 
stationerne. 
Materiel til en værdi under 100.000 kr. overdrages vederlagsfrit.  
Leasingfinansieret materiel overdrages til den udtrædende kommune, inkl. den til 
materiellet hørende leasinggæld. 
Materiel til en værdi af over 100.000 kr. overdrages til den udtrædende kommune. Evt. 
difference mellem værdien af det overdragne og den udtrædende kommunes andel af 
Vestsjællands Brandvæsens samlede værdi opgøres og afregnes mellem parterne. 

4. Medarbejdere 
Virksomhedsoverdragelsesloven vil være gældende. Hvilket konkret betyder, at 
mandskab tilknyttet brandstationerne i de udtrædende kommuner overdrages til den 
udtrædende kommune på gældende løn- og arbejdsvilkår. 

5. Økonomi 
Økonomien opgøres på baggrund af balancen i det godkendte regnskab for 2020 – og 
fordeles efter indbyggertal, jf. vedtægtens §6, stk. 1. 
Såfremt man i processen bliver opmærksom på forhold, som ikke er reguleret i disse 
principper, eller som er reguleret af principperne men vil føre til et klart urimeligt 
resultat, fastsættes principper i overensstemmelse med vedtægterne, og hvad der i 
øvrigt må anses for rimeligt. 

6. Tidsplan 
Tilrettelægges således, at alle beslutninger, der har betydning for ejerkommunernes og 
Vestsjællands Brandvæsens budgetlægning, træffes inden 1. maj (jf. vedtægtens §7, 
stk. 1.) 

7. Godkendelse 
Principperne skal fremsendes til godkendelse i ejerkommunernes byråd/ 
kommunalbestyrelser samt til orientering til Ankestyrelsen. 

 
For så vidt Risikobaseret Dimensionering, vil Beredskabsstyrelsen skulle orienteres om 
kommunernes udtræden af selskabet. Ud fra praksis i tilsvarende situationer vil 
Beredskabsstyrelsen give en frist på 1 år til udarbejdelse af en ny risikobaseret 
dimensionering, betinget af, at der i perioden arbejdes efter den gældende risikobaserede 
dimensionering. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Omkostninger for Vestsjællands Brandvæsen forventes at kunne afholdes indenfor det 
godkendte budget for 2020. Konsekvenser for 2021 vil fremgå af forslag til budget for 
2021. 
 



Beslutning for Punkt 3: Drøftelse af ”principper for
udtræden af det fælles redningsberedskab mellem
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø
Kommuner

Principper tilgås.
Der sendes en fælles beskrivelse ud til kommunalbestyrelserne som orientering.
Pkt. 2.5 b. arbejdes der videre med.
Fremover ønsker Beredskabskommissionen at få en orientering omkring medarbejdere.
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Kontakt 

Sagsansvarlig: 
Preben Christensen 
Ledelse, Jura og Kommunikation 

Telefon, direkte: 59 53 44 80 

Kalundborg Kommune 
Holbækvej 141B 
4400 Kalundborg 
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FORSLAG til 
Principper for udtræden 
af det fælles redningsberedskab i  
Vestsjælland (Vestsjællands Brandvæsen). 
 

 

 
Lejre Kommune har ved brev af 7. november 2019 til de 4 øvrige ejerkommuner samt til 
Vestsjællands Brandvæsen I/S fremsendt meddelelse om, at Lejre Kommune har truffet 
beslutning om at udtræde af aftalen om det fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Ka-
lundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner med virkning fra 1. januar 2021. 
 
Ligeledes har Sorø Kommune ved brev dateret 20. december 2019, meddelt at Sorø Kom-
mune har truffet beslutning om at udtræde af aftalen om det fælles redningsberedskab 
mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner med virkning fra 1. ja-
nuar 2021. 
 
De 2 kommuners beslutning er i overensstemmelse med vedtægtens § 12, hvoraf det 
fremgår, at aftalen kan opsiges af parterne med 1 års varsel til den 1. januar. 
 
Når der i det efterfølgende skrives ”ejerkommuner” menes der alle 5 nuværende ejerkom-
muner. 
 
Følgende værdier, principper og vilkår lægges til grund for den proces, der leder frem mod 
kommunernes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S med udgangen af kalenderåret 
2020: 
 
1. Grundlæggende værdier og principper 

1.1. Ejerkommunerne ønsker at driften af Vestsjællands Brandvæsen kommer til at for-
løbe så upåvirket som muligt frem til kommunernes udtræden og at den forestå-
ende udtrædelsesproces bliver transparent, åben og præget af dialog. 

1.2. Der arbejdes for, at der efter kommunernes udtræden er et effektivt kommunalt 
beredskab såvel i de udtrædende kommuner som i de kommuner, der forbliver i 
fællesskabet. 

1.3. Der arbejdes for, at der også efter kommunernes udtræden af fællesskabet, er et 
beredskabsfagligt samarbejde mellem beredskaberne. 

1.4. Beslutninger der vedrører udtrædelsen, træffes i videst muligt omfang i enighed. 
Såfremt der mod forventning på et eller flere områder ikke kan opnås enighed, ind-
drages en uafhængig konsulentvirksomhed, revisor eller advokat, som ejerkommu-
nerne kan blive enige om, med henblik på kvalificering og mægling inden sagen jf. 
vedtægtens § 13, stk. 2 fremsendes til afgørelse i Ankestyrelsen.  

 
2. Organisering af opgaven 

2.1. Administrationskommunen udarbejder med inddragelse af Driftsforum dokumenter, 
sagsfremstillinger m.v. som vedrører kommunernes udtræden af samarbejdet som 

Punkt 3, Bilag 1: Bilag - Forslag til principper for udmeldelse af VSBV.pdf
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fremlægges til beslutning i Beredskabskommissionen. I det omfang beslutnings-
kompetencen ligger hos ejerkommunerne, fremsendes sagen til beslutning i ejer-
kommunerne med beredskabskommissionens indstilling. 
Vestsjællands Brandvæsen I/S stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for ar-
bejdet.  

2.2. Beredskabsdirektøren udarbejder jf. vedtægtens § 7, stk. 1 budget og flerårige 
budgetoverslag – herunder forslag til de nødvendige tilpasninger af organisationen, 
som følger af, at kommunerne udtræder af samarbejdet. 

2.3. De udtrædende kommuner opbygger de nødvendige strukturer til overtagelse af de 
forpligtelser jf. Beredskabsloven, som overdrages fra Vestsjællands Beredskab I/S. 

2.4. Administrationskommunen sikrer at de udtrædende kommuner får stillet de nød-
vendige oplysninger til brug for opbygningen af disse strukturer fra Vestsjællands 
Brandvæsen I/S. 

2.5. Fælles omkostninger, der er forbundet med kommunernes udtræden af Vestsjæl-
lands Brandvæsen I/S, afholdes  
a) af de udtrædende kommuner, eller 
b) af de nuværende 5 ejerkommuner efter samme fordelingsnøgle som angivet i 

vedtægtens §6. 
(Beredskabskommissionen foretager indstilling om hvorvidt a) eller b) skal være 
gældende)  

2.6. Administrationskommunen sikrer med inddragelse af Driftsforum at kommunernes 
udtrædelse, de udtrædende kommuners etablering af overtagende strukturer, 
Vestsjællands Brandvæsens tilpasning af aktiviteter og organisation forløber koor-
dineret. 
Der etableres en administrativ koordineringsgruppe, bestående af beredskabsdirek-
tøren og sekretariatslederen fra Vestsjællands Brandvæsen I/S, 1 repræsentant fra 
hver af de udtrædende kommuner samt administrationskommunens projektleder. 
Koordineringsgruppen kan ikke træffe beslutninger, som er bindende for ejerkom-
munerne. 

 
3. Brandstationer og materiel 

3.1. Lejeaftaler mellem den udtrædende kommune og Vestsjællands Brandvæsen vedr. 
brandstationer og andre bygninger ejet af udtrædende kommuner betragtes som 
opsagt pr. 31/12-2020. 

3.2. Som udgangspunkt benyttes samme principper for overdragelse af materiel som 
ved dannelsen af det fælles redningsberedskab, ligesom udgangspunktet er, at ma-
teriel, der stod på stationen ved indtræden også er der ved udtræden af Vestsjæl-
lands Brandvæsen: 
a) Eksisterende materiel forbliver på stationerne, der fjernes ikke udstyr på stati-

onerne i de udtrædende kommuner uden kommunens samtykke. 
b) Materiel til en værdi på under 100.000 overdrages vederlagsfrit 
c) Leasingfinansieret materiel på stationerne overdrages til den udtrædende kom-

mune inkl. den til materiellet tilhørende leasinggæld.  
d) Materiel på stationerne til en værdi af over 100.000 kr. overdrages til den ud-

trædende kommune1.  
e) En evt. difference mellem værdien af det overdragne og den udtrædende kom-

munes andel af VSBVs samlede værdi opgøres og afregnes mellem parterne jf. 
afsnit 6.  

 
 
1 Eksempelvis særligt redningsudstyr, biler ets., som ikke er leasingfinansieret. 

Punkt 3, Bilag 1: Bilag - Forslag til principper for udmeldelse af VSBV.pdf



 
 

  

 3/4 
 

N
O

T
A

T 

 

 
3.3. Der foretages ikke nyanskaffelser i 2020 med mindre, der er enighed i Beredskabs-

kommissionen om anskaffelsen og om de økonomiske konsekvenser såvel i 2020 
som efterfølgende budgetår. 

 
4. Medarbejdere 

4.1. Medarbejdere overdrages til den udtrædende kommune efter lovgivningens regler 
herom (Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse). 

4.2. Bagudbetalt løn, arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, som er daterede/optjent 
til og med den 31. december 2020, vedrørende medarbejdere der overdrages til de 
udtrædende kommuner, afholdes og udbetales af Vestsjællands Brandvæsen.  

4.3. Skyldige feriepenge pr. 31. december 2020, som skal udbetales/afholdes efter 1. 
januar 2021 samt øvrige lønomkostninger, herunder tjenestefrihed, optjent inden 
31. december 2020, som udbetales/afholdes efter 1. januar 2021 vedrørende med-
arbejdere der overdrages til de udtrædende kommuner udbetales/afholdes af de 
udtrædende kommuner.  

4.4. Skyldige feriepenge pr. 31. december 2020, som skal udbetales/afholdes efter 1. 
januar 2021 samt øvrige lønomkostninger, herunder tjenestefrihed, optjent inden 
31. december 2020, som udbetales/afholdes efter 1. januar 2021 vedrørende med-
arbejdere der overdrages til de udtrædende kommuner opgøres i forbindelse med 
kommunernes udtræden og indgår i det samlede økonomiske opgør, jf. afsnit 5. 

4.5. Den udtrædende kommune hæfter efter sin udtræden af Vestsjællands Brandvæsen 
forsat for pensionsforpligtelser på tjenestemænd i den periode tjenestemanden har 
været ansat i og kommunen været medejer af Vestsjællands Brandvæsen, afholdes 
forholdsmæssigt af de udtrædende kommuner efter samme fordelingsnøgle som 
angivet i vedtægtens § 6. 

4.6. Beredskabsdirektøren sikrer at aftaler om samarbejde og medindflydelse overhol-
des, herunder løbende information og medinddragelse af medarbejderne.  
Administrationskommunen og de udtrædende kommuner afholder ikke møder med 
medarbejdere eller medarbejdergrupper uden beredskabsdirektørens inddragelse. 

 
5. Økonomi. 

5.1. Balancen i det godkendte regnskab 2020 for Vestsjællands Brandvæsen danner 
grundlag for opgørelsen af den udtrædende kommunes andel af værdier og gæld. 

5.2. Værdier og gæld fordeles til den udtrædende kommune på baggrund af indbygger-
tal, jf. vedtægtens § 6, stk. 1. 

5.3. På baggrund af fordelingen af aktiver og passiver m.v. opgøres et samlet beløb, 
der afregnes mellem parterne. 

5.4. Hvis man i processen måtte blive opmærksom på forhold, som ikke er reguleret i 
disse principper, eller som er reguleret i disse principper, men ville føre til et klart 
urimeligt resultat, fastsættes principper i overensstemmelse med vedtægterne og 
hvad der måtte anses som rimeligt. 

 
6. Tidsplan 

6.1. Af hensyn til kommunernes budgetlægning for 2021 skal alle væsentlige forhold 
være afklaret, så der inden 1. maj 2020 kan fremsendes budgetforslag til ejerkom-
munerne, jf. vedtægtens §7, stk. 1 – og således at den udtrædende kommune er i 
besiddelse af de nødvendige oplysninger til brug for sin budgetlægning. 

6.2. Der udarbejdes snarest muligt en oversigt over aftaler m.v. således at diverse 
varsler m.v. kan overholdes. 
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6.3. Der udarbejdes hurtigst muligt udkast til talmæssige opgørelser over fordelingen af 
aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og medarbejdere (baseret på princip-
perne herfor og seneste tal), som ejerkommunerne kan blive enige om. Denne op-
gørelse skal siden opdateres, når udtrædelsesdatoen nærmer sig og siden opgøres 
endeligt når regnskabet for 2020 er godkendt. 

6.4. Senest med udgangen af august måned 2020 fremsendes revideret vedtægt for 
Vestsjællands Brandvæsen til godkendelse i de fremtidige ejerkommuners kommu-
nalbestyrelser samt til Ankestyrelsen. 

6.5. Umiddelbart efter at Vestsjællands Brandvæsen I/S regnskab for 2020 er god-
kendt, jf. vedtægtens kap. 7, udarbejdes den endelige opgørelse af de økonomiske 
mellemværender mellem den udtrædende kommune og Vestsjællands Brandvæsen 
I/S. 

 
7. Godkendelse 

7.1. Nærværende vilkår for udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S fremsendes til 
godkendelse i de 5 ejerkommuners kommunalbestyrelser samt til orientering i An-
kestyrelsen. 
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