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Punkt 1: Status

Beslutning for Punkt 1: Status

Da der før har været udfordringer med en nødbehandlerordning i Asnæs, anbefales der
at være ekstra opmærksom på udfordringer ved opstart af ordning i Vig.
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Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering. 

 

Resume og sagens baggrund 

Prognosen for 2020 viser pr. 31. august 2020 et forventet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. 

kr. Sidste budgetopfølgning pr. 30. april udviste et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. 

forskellen udgør ca. 0,1 mio. kr.  

 

Indstillinger 

Konstitueret Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.  

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Budgetopfølgning pr. 31.08.20 viser et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.  

Sidste budgetopfølgning viste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.  

 

Budgetopfølgningen bærer præg af den organisationsændring, som slog igennem d. 1. juni.  

Der er flyttet lønninger rundt mellem afdelingerne, hvorfor Sekretariatet nu er ca. 1 mio. kr. 

større i forbrug end ved sidste budgetopfølgning. Personalet er flyttet fra 

Myndighedsafdelingen, som nu hedder Udvikling og Planlægningsafdelingen og personale er 

ligeledes flyttet fra Fælles Operativ. 

 

På vagtcentralen er der færre lønudgifter end forventet, hvorfor forbruget nu forventes at 

udgøre ca. 0,3 mio. kr. mindre, end ved sidste budgetopfølgning. 

 

Der forventes nu et større forbrug på stationerne svarende til ca. 0,4 mio. kr. mere end ved 

sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes udsatte investeringer, som forventes iværksat ultimo 

2020. Til gengæld forventes der et mindre forbrug for indsatsledere på ca. 0,2 mio. kr.  

 

Forventningerne til overskuddet på sideaktiviteter er nedreguleret med ca. 0,3 mio. kr., siden 

april, hvilket skyldes Corona situationen. 

  
   31.12.19  31.01.20  29.02.20  30.04.20 31.08.20 Forskel  

Budget  48,0  51,9   51,9  51,9 51,9 0  

Kerneopgaven   -49,3  -54,3   -54,0  -53,8 -53,4 0,4  

(specificeret således)               

- Sekretariat  -5,1  -5,6  -5,9  -6,0 -7,0 -1,0  

- Vagtcentral  -0,7  1,6  1,6   1,7 2,0  0,3  

- Myndighedsafd.  -5,2  -5,1   -5,1  -5,3 -4,5  0,8  

- Fælles Operativ  -2,7  -7,9   -7,8  -8,0 -7,5  0,5  

- Indsatsledere  -3,9  -4,0   -3,9  -3,7 -3,5  0,2  

- Stationer i alt  -31,7  -33,2   -32,9  -32,5 -32,9  -0,4  

            

Sideaktiviteter  2,2  3,3   3,2  2,8 2,5  -0,3  

Forventet resultat  0,9  1,0  1,1   0,9 1,0 0,1  

  

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august

http://www.vsbv.dk/
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Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen  

År  Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  Maj  Juni  Juli  Aug.  Sep.  Okt.  Nov.  Dec.  Total  

2017  169  141  161  121  145  135  158  157  139  155  147  154  1782  

2018  146  143  150  121  152  168  282  188  129  142  126  127  1874  

2019  172  108  138  170  140   147  148  177  142   154   122  142   1760  

2020  125  110  130  127  108  129  135   237           
  

Der er i budget 2020 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 

2019.  

 

Der kan forekomme udgifter, som tilgår Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med 

udtrædelse af Lejre- og Sorø kommuner, disse er ikke budgetteret. 

Endvidere er der heller ikke budgetteret med forrentningen af de indefrosne feriemidler. (se 

separat dagsordenspunkt) 

  

Økonomiske konsekvenser  

Forventet mindreforbrug i 2020 forventes at være ca. 1,0 mio. kr.  

  

 

http://www.vsbv.dk/


Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august

Tages til efterretning.
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Total VSBV 2020
Pr. 31.08.20 Forventet forbrug Budget Resultat Oprindeligt

VSBV total 50.928.317 -51.937.191 -1.008.875 1.000.000 -                

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total Budget Forskel

VSBV
Total -36.232.011 3.465.827 4.080.705 -369.358 2.297.995 3.671.786 2.130.100 2.615.400 3.570.708 3.046.819 2.812.373 7.900.781 -1.008.875 

Hovedaktiviteter

Finansiering -51.937.191 -51.937.191 -54.252.291 2.315.100

Hovedaktivitet 
total 53.415.821 2020 2019

Tjekfelt 54.252.291 1.105.328
Sekretariatet 494.813 1.415.803 292.214 219.850 204.261 378.472 631.168 375.785 578.490 729.043 509.543 1.238.694 7.068.137 5.571.639 1.496.498 72 49
Vagtcentralen 722.223 154.284 206.620 -3.587.513 93.351 141.735 -405.808 324.856 56.044 230.232 296.776 -221.089 -1.988.289 -1.597.119 -391.170 147 -38 

Myndighedsafdelingen 655.413 343.262 484.532 416.737 384.089 268.028 259.248 296.641 331.132 299.662 292.162 443.162 4.474.068 5.331.036 -856.968 58 66

-757.672 
Operativt fælles 320.987 349.373 448.525 321.766 337.234 490.309 285.221 255.669 471.115 327.215 340.215 3.539.718 7.487.348 7.932.295 -444.947 35 56
Indsatsledelse 320.167 327.341 293.309 253.179 231.247 275.511 244.070 276.413 297.367 334.343 325.800 274.000 3.452.747 3.779.906 -327.159 59 58

Asnæs station 680.757 176.769 181.687 257.552 152.969 176.661 161.683 132.999 201.585 138.509 161.820 280.447 2.703.438 3.036.406 -332.968 63 77
Lumsås station 62.068 33.117 58.447 36.716 22.555 84.137 32.588 29.507 -23.500 67.520 23.080 75.840 502.075 629.511 -127.436 57 57
Nykøbing station 601.094 246.912 278.703 289.320 199.213 356.271 220.286 193.139 357.590 179.725 137.645 409.405 3.469.303 3.118.222 351.081 76 87
Kirke Hyllinge station 212.268 251.159 393.838 183.532 26.931 191.215 220.004 91.299 230.048 114.283 147.126 266.244 2.327.948 2.515.858 -187.910 62 80
Hvalsø station 141.717 240.093 616.370 58.073 58.426 68.738 74.154 54.542 78.534 71.703 112.625 156.048 1.731.023 1.734.695 -3.672 76 92
Tølløse station 61.186 65.585 86.437 58.720 42.962 64.871 58.745 51.407 16.573 87.020 46.160 86.974 726.640 770.865 -44.225 64 39
Frivillige 36.244 94.277 18.434 1.404 2.045 201.959 7.370 21.809 -60.661 40.379 39.787 620.974 1.024.021 247.366 776.655 155 99
Ø-beredskab 12.450 21.133 8.983 8.543 13.400 9.466 849 23.257 13.000 21.000 13.000 85.000 230.081 271.696 -41.615 36 25
Holbæk station 3.302.869 59.849 57.206 36.673 -34.488 111.538 26.119 5.559 48.442 -34.623 -56.481 75.291 3.597.954 3.515.398 82.556 101 106
Sorø station 495.078 236.309 270.022 364.604 173.418 506.331 -180.748 223.387 354.200 289.000 294.560 395.818 3.421.979 3.530.040 -108.061 59 76
Gørlev station 117.640 118.560 64.633 107.100 119.982 83.506 40.566 78.613 289.682 120.020 116.024 166.944 1.423.270 1.394.851 28.419 52 45
Kalundborg station 605.809 363.308 187.959 418.396 331.137 284.700 258.944 266.301 449.859 568.000 525.372 660.089 4.919.874 5.661.095 -741.221 48 148
Ruds Vedby Station 1.860.338 -10.892 9.427 47.736 -13.549 34.452 -8.237 1.875 -10.000 -6.570 -12.960 117.077 2.008.697 1.978.940 29.757 97 111
Snertinge Station 1.663.589 -26.002 6.006 38.305 -6.549 27.368 -16.501 4.122 -7.646 25.370 4.140 60.000 1.772.202 1.803.203 -31.001 94 115
Orø station 73.740 -420.569 82.345 40.927 27.057 101.459 37.595 27.726 59.303 41.325 62.289 141.750 274.947 268.584 6.363 -11 -6 
Tuse Næs station 898.886 4.434 18.509 22.434 0 28.598 26.980 269 -2.566 37.376 0 47.935 1.082.855 1.065.315 17.540 94 98
Mørkøv station 1.733.935 -6.424 14.146 -4.834 -5.138 22.901 -738 -27.603 -20.974 -34 -14.820 15.087 1.705.504 1.692.489 13.015 102 96

Sideaktiviteter
Sideaktivitet 

total -2.487.504 0 -2.487.504 

Kursusvirksomhed 50.325 -38.800 29.362 17.264 12.433 -32.458 -18.527 20.351 -72.567 -105.642 -47.567 254.933 69.107 0 69.107
Miljøafdelingen 85.425 80.100 -23.456 -34.433 107.329 91.996 50.278 156.844 19.051 -216.336 6.251 -336.435 -13.386 -13.386 
Hjælpemiddeldepot 272.079 -303.801 31.722 5.966 -5.885 0 0 0 0 0 0 0 81 81

Asnæs station 53.523 -11.546 2.565 12.666 30.950 -8.485 10.736 -76.067 13.574 8.073 -8.605 -127.231 -99.847 -99.847 
Lumsås station 410 2.286 0 0 0 -231.893 19.197 2.495 8.875 8.875 8.875 8.875 -172.005 -172.005 
Nykøbing station 7.383 -131.264 -151.580 -52.627 -36.633 -89.896 -98.988 -26.597 55.609 -201.344 -138.780 -186.886 -1.051.603 -1.051.603 
Kirke Hyllinge station 65.620 -79.600 51.864 21.027 -18.953 -20.910 15.139 -39.191 -169.617 39.329 -72.954 -71.250 -279.496 -279.496 
Hvalsø station 40.205 29.268 -22.220 16.003 7.054 -32.866 18.130 -18.255 -30.881 24.119 -83.536 -18.151 -71.130 -71.130 
Tølløse station 1.629 826 1.651 413 0 0 4.977 0 7.527 7.527 7.527 7.527 39.604 39.604
Holbæk station 0 -32.713 0 0 0 -10.444 -21.730 0 -77.777 -86.287 -18.073 -58.460 -305.484 -305.484 
Sorø station 73.660 -59.175 36.972 10.625 -27.140 84.449 48.038 -28.474 59.324 -3.918 -76.940 -161.844 -44.423 -44.423 
Gørlev station 36.899 -53.018 69.035 3.003 -57.013 23.728 45.452 -32.910 18.000 14.200 25.000 -17.496 74.880 74.880
Kalundborg station -56.776 23.210 -20.746 40.277 -74.701 -9.104 71.998 -48.396 27.173 -126.450 -156.268 -327.384 -657.167 -657.167 
Ruds Vedby Station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 750 750
Snertinge Station 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 425 425 425 2.575 2.575
Orø station 1.528 2.373 -2.817 1.238 0 -557 11.841 -1.972 3.500 3.500 2.905 -1.500 20.039 20.039
Tuse Næs station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mørkøv station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forbrugs-
procent Samme tid

Punkt 2, Bilag 1: Bilag - Budgetopfølgning pr. 31. august 2020.pdf
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Indefrosne feriemidler, regnskab 2020 og regnskab 

2021. 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering. 

 

Resume og sagens baggrund 

Da den nye ferielov, som er trådt i kraft pr. 1. september 2020, havde Vestsjællands 

Brandvæsen en feriepengeforpligtigelse på ca. 2-2,5 mio. kr. i indefrosne feriepenge, som 

er hensat i balancen(afventer endeligt beløb fra Kalundborg kommunes Team løn, som har 

bedt KMD om at verificere den rapport, som beregner de indefrosne feriepenge), som skal 

forrentes, indtil de kan overføres til Lønmodtagernes Feriemidler.  

 

Indstillinger 

Konstitueret Beredskabsdirektør indstiller, at punktet tages til efterretning.  

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes Landsforening oplyser følgende: ”I maj udfærdiget 

Beskæftigelsesministeriet en bekendtgørelse hvoraf det fremgik, at man kunne indbetale 

de indefrosne feriemidler frivilligt fra d. 1. september 2020. Så kom regeringens 

sommerpakke med muligheden for, at lønmodtagerne kunne få udbetalt op til tre ugers 

feriepenge til oktober, og det medførte, at bekendtgørelsen blev ophævet. Efterfølgende er 

der vedtaget et lovforslag i Folketinget, der hjemler udbetalingen til oktober (det betyder 

ikke noget for kommunerne; fonden låner pengene af staten) og af lovbemærkningerne til 

det lovforslag fremgik det, at muligheden for frivillig indbetaling forventedes udskudt til 

tidligst januar 2021. 
 

Der er endnu ikke lavet en ny bekendtgørelse omkring det, men KL’s indtryk er, at frivillig 

indbetaling nok først bliver muligt fra februar 2021. Det er helt enkelt et spørgsmål om, at 

en række systemer til håndteringen af det hos Lønmodtagernes Feriemidler, ikke kan nå at 

være på plads, fordi de pludselig skulle fokusere 100 pct. på at kunne udbetale til 

lønmodtagerne til oktober. 

 

Der vil skulle betales indeksering fra d. 1. september 2020 og frem. Det fremgår af en 

anden bekendtgørelse, som Beskæftigelsesministeriet udsteder indenfor en uges tid. Vi 

påpegede i øvrigt også i vores høringssvar til lovforslaget, at det ville medføre en øget 

udfordring for kommunerne (og alle andre arbejdsgivere) i det omfang, man havde 

planlagt at afregne så hurtigt, som muligt, men det blev der ikke taget højde for.” 

 

En likviditetsberegning viser at Vestsjællands Brandvæsen vil kunne indbetale pengene nu 

og undgå forrentning. Men da dette ikke er muligt i henhold til ovenstående skriv fra KL, 

vil regnskab 2020 og også regnskab 2021 indeholde udgifter til denne forrentning.  

Punkt 3: Indefrosne feriemidler, regnskab 2020 og regnskab 2021

http://www.vsbv.dk/
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Det skal præciseres at dette er en orientering om forrentningsbeløbet. De indefrosne 

feriepenge er allerede hensat i VSBV’s balance, og vil ikke påvirke regnskab 2020. Der er 

alene tale om renterne af feriepengene fra 1. september og frem til 31. december 2020, 

hvor beløbet ikke kendes endnu. Da gælden splittes op pr. 31. december 2020, hvor Lejre- 

og Sorø kommuners feriepengeforpligtigelse vil tilgå Lejre og Sorø, vil forrentningen fra 1. 

januar 2021, til beløbet kan indbetales, kun vedrører de 3 tilbageblivende ejerkommuners 

feriepengeforpligtigelse i regnskab 2021. 

 

  

Økonomiske konsekvenser  

Når forrentningsprocenten kendes, som de indefrosne feriemidler skal forrentes med, vil 

den økonomiske konsekvens blive beregnet. Vestsjællands Brandvæsen har ikke 

budgetteret med denne forrentning, renteudgiften vil derfor skulle findes i den daglige 

drift. 

  

 

http://www.vsbv.dk/


Beslutning for Punkt 3: Indefrosne feriemidler, regnskab
2020 og regnskab 2021

Tages til efterretning.
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Ejerkommunernes godkendelse af aftalerne om Lejre og 

Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands 

Brandvæsen 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen fremsendte på sit møde den 26. juni 2020 ”aftale om Lejre 

Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S” samt ”aftale om Sorø Kommunes 

udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S”. 

Alle ejerkommuner har på kommunalbestyrelses-/byrådsmøder i august måned godkendt 

aftalerne uden forbehold. 

Aftalerne er med orientering om ejerkommunernes godkendelse den 28. august 2020 

fremsendt til det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen, med anmodning om godkendelse.  

 

Indstillinger 

Projektleder indstiller 
• At orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission. 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen fremsendte på sit møde aftalerne om Lejre og Sorø kommuners 

udtræden af Vestsjællands Brandvæsen til godkendelse i alle 5 ejerkommuners 

kommunalbestyrelser / byråd. 

De 5 ejerkommuner behandlede sagen på deres møder således: 
• Sorø Byråd, den 26. august 2020, sagsnr. P-05-2-19 
• Lejre Kommunalbestyrelse, den 25. august sagsnr. 20/3816 
• Holbæk Kommunalbestyrelse, den 26. august 2020, sagsnr. 20/2188 
• Odsherred Byråd, den 25. august 2020, sagsnr. 306-2020-50508  
• Kalundborg Kommunalbestyrelse, den 26. august 2020, sagsnr. 326-2020-1703 

 

Alle 5 kommunalbestyrelser/byråd godkendte aftalerne uden forbehold. 

Aftalerne er den 28. august 2020 fremsendt til Ankestyrelsen med orientering om, at der 

er enighed om aftalernes indhold.  

Ankestyrelsen bekræfter i mail af 4. september modtagelsen – med angivelse af, at 

såfremt der ikke foreligger svar inden 8 måneder, vil vi få besked om hvad der skal ske i 

sagen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagens økonomiske konsekvenser er estimeret i aftalerne. 

Vestsjællands Brandvæsens budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i estimaterne. 

 

Punkt 4: Ejerkommunernes godkendelse af aftalerne om Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

http://www.vsbv.dk/


Beslutning for Punkt 4: Ejerkommunernes godkendelse af
aftalerne om Lejre og Sorø kommuners udtræden af
Vestsjællands Brandvæsen

Tages til efterretning.

7 / 13



 

 

 

  

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  

Godkendelse af ændring af vedtægt for Vestsjællands 

Brandvæsen I/S 
Åbent 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden skal der foretages tilpasning af 

vedtægten. Ikke blot skal Lejre og Sorø skrives ud af vedtægten, der skal også foretages 

konsekvensrettelser ift. sammensætningen af beredskabskommissionen m.v. 

Endvidere er der siden den nugældende vedtægts godkendelse sket en del lovændringer, 

som foreslås indarbejdet i den reviderede vedtægt. 

Endelig foreslås indarbejdet et antal sproglige præciseringer i vedtægten. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen 

• Anbefaler at vedtægten godkendes 

• Fremsender vedtægten til godkendelse i de fremtidige ejerkommuners 

kommunalbestyrelser og byråd. 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission, Kommunalbestyrelsen i 

Holbæk Kommune, Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune, Byrådet i Odsherred 

Kommune 

Vedtægten vil efterfølgende skulle godkendes af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen). 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S 

fremlægges forslag til ændringer i vedtægten. Ændringsforslagene kan opdeles i flg. 

overskrifter: 

a) Ændringer som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden 

b) Ændringer som følge af lovændringer siden gældende vedtægt blev godkendt 

c) Forslag om tilføjelser af bestemmelser om ud- og indtræden som ejerkommune i 

Vestsjællands Brandvæsen I/S (erfaringer fra udarbejdelsen af 

udtrædelsesaftalerne) 

d) Sproglige tilpasninger /præcisering af teksten 

Som eksempler på de under a) nævnte ændringsforslag kan nævnes: 

• Ændringer i sammensætningen af beredskabskommissionen. Kommissionen har jf. 

gældende vedtægt 13 medlemmer. Af disse udtræder i alt 5 medlemmer: 2 

borgmestre, 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt 1 politidirektør. Da der jf. 

Beredskabsloven skal være et ulige antal medlemmer, hvoraf flertallet skal være 

udpeget af kommunalbestyrelser/byråd, vil der skulle udpeges mindst 5 af 

kommunalbestyrelser/byråd, da de 3 borgmestre og politidirektøren i Midt- og 

Vestsjællands Politi er ”fødte” medlemmer.  

Punkt 5: Godkendelse af ændring af vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen I/S
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Det foreslås, at repræsentanten for de frivillige brandfolk, som pt. er tilforordnet, 

bliver ordinært medlem af Beredskabskommissionen.  

Som eksempler på ændringer på de under b) nævnte ændringsforslag kan nævnes: 

• Politidirektørens beføjelser i forbindelse med budgetspørgsmål er blevet præciseret i 

beredskabsloven. Det foreslås på den baggrund, at de udgår af vedtægten. 

• Der er i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven og havbeskyttelsesloven givet 

mulighed for at overføre kommunalbestyrelsens forpligtelser til 

beredskabskommissionen. Dette tog ejerkommunerne stilling til i forbindelse med 

lovenes godkendelse. Ændringsforslaget indebærer, at det bliver skrevet ind i 

vedtægten. 

Som eksempler på de under c) nævnte ændringsforslag kan nævnes: 

• I § 11 foreslås konkrete bestemmelser om evt. optagelse af nye ejerkommuner. 

De foreslåede bestemmelser er analoge med tilsvarende bestemmelser i 

udtrædelsesaftalerne 

• I § 6 fastsættes, at der er fordelingstallet ved et kravs opstående, der er 

gældende. Dette for at sikre, at kommuner, der udtræder, fortsat har et 

økonomisk ansvar i forbindelse med det tidspunkt, de indgik i ejerkredsen – 

samtidig sikres at evt. nye ejerkommuner ikke ifalder et økonomisk ansvar for 

et krav, der er opstået inden de blev medejere. 

Som eksempler på de under d) nævnte ændringsforslag kan nævnes: 

• At det i §§ 5 og 6 fastsættes at der er én risikobaseret dimensionering, som 

definerer serviceniveauet for redningsberedskabet i ejerkommunerne samt at 

det af Beredskabskommissionen besluttede serviceniveau finansieres af 

beredskabets budget. 

Konkret betyder det, at den enkelte ejerkommune ikke kan tilkøbe et højere 

serviceniveau, end det er defineret i Den Risikobaserede Dimensionering – men 

at et sådant ønske vil skulle besluttes i Beredskabskommissionen. 

 

Sammenligning mellem gældende og forslag til ny vedtægt med motivation af de enkelte 

ændringsforslag vedlægges som bilag. 

Vedtægtsændringerne forudsættes gældende fra 1. januar 2021. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Bilag:  

• Forslag til vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen I/S,  dok. 326-2020-265276 

• Sammenligning af gældende og ny vedtægt med bemærkninger, dok. 326-2020-

252476 

 
 

http://www.vsbv.dk/


Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af ændring af
vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen I/S

Forslaget til vedtægtsændring anbefales godkendt, dog således at vedtægtens §8, stk. 2
og stk. 4 videreføres uændret.

Med denne tilpasning fremsendes materialet til endelig godkendelse i
kommunalbestyrelser og byråd i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.
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Aftale om et fælles redningsberedskab mellem  

Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner 

Vestsjællands Brandvæsen I/S. 
 

 

 

 

Med baggrund i Sorø og Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, revideres 

Vestsjællands Brandvæsens vedtægt, godkendt af den tidligere statsforvaltning, nu Ankesty-

relsen, den 25.-5.-2016. 
 

 

 
  

Punkt 5, Bilag 1: Bilag - Forslag til vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen IS dok. 326-2020-265276.pdf



2 
 

 

 

Vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen I/S. 
 

Kapitel 1 

Aftalens deltagere og formål 

 

§ 1. Mellem Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune er der indgået aftale om varetagelse 

af de deltagende ejerkommuners samlede opgaver i henhold til den til enhver tid gældende 

beredskabslov, samt opgaver efter fyrværkeriloven, beskyttelsesrums-loven og havmiljøloven. 

Opgaver jf. bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, udføres også af Vestsjællands 

Brandvæsen.   

 

Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen varetager anlægsopgaver, der tjener beredskabsmæssige formål, 

herunder anlægsplaner, bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af materiel, udrustning, inventar 

m.m.   

 

Stk. 3. Vestsjællands Brandvæsen varetager desuden andre aktiviteter, jf. bilag 1, som oplister 

eksisterende og fremtidige opgavetyper for Vestsjællands Brandvæsen.  

 

Stk. 4. Vestsjællands Brandvæsen kan i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 

regler indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, andre kommuner eller 

private samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til nær-

værende aftale er overført til Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Stk. 5. I det omfang lovgivningen tillader det kan ejerkommunerne overdrage andre myndig-

hedsopgaver til Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Stk. 6. Vestsjællands Brandvæsens hjemsted er Kalundborg Kommune. 

 

§ 2. Alle opgaver i henhold til § 1, stk. 3, varetages af Vestsjællands Brandvæsen samt den 

part, der indgår i aftalen og ydelserne betales alene af parten. Aftaler i henhold til denne be-

stemmelse skal godkendes af fællesskabets beredskabskommission.  

 

 

Kapitel 2 

Fællesskabets beredskabskommission  

 

§ 3. Den fælles beredskabskommission har 9 medlemmer: 

− Borgmesteren fra hver af de deltagende kommuner  

− Et medlem fra kommunalbestyrelsen/byrådet fra hver af de deltagende kommuner 

− Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi 

− En medarbejderrepræsentant indstillet af de fuldtidsansatte medarbejdere eller af deltids-

brandmændene 

− En repræsentant indstillet af de frivillige brandfolk. 

 

Den medarbejdergruppe blandt de fuldtidsansatte medarbejdere eller deltidsbrandmændene, 

som ikke har en plads i beredskabskommissionen jf. ovenfor, har en plads i beredskabskom-

missionen som observatør.     
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Der udpeges en stedfortræder for hvert af beredskabskommissionens medlemmer. Udpegning 

af suppleanter til politidirektørens plads følger de til enhver tid gældende offentligretlige regler 

herom. 

 

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen følger den kommunale valgperi-

ode.  

 

Stk. 3. Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt borgmestre-

ne. Formandshvervet gælder for hele perioden.    

 

§ 4. Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder, som formanden forbereder, 

indkalder og leder. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne eller dis-

ses stedfortrædere er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstede-

værende medlemmer/stedfortrædere 

 

Stk. 2. Beredskabskommissionen træffer beslutning om antal, tid og sted for kommissionens 

ordinære møder, dog minimum 2 årlige møder. 

 

Stk. 3. Borgmestrene og politidirektøren kan hver især indkalde til ekstraordinært møde i be-

redskabskommissionen, når de finder det nødvendigt. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraor-

dinært møde i beredskabskommissionen, såfremt mindst fire øvrige medlemmer skriftligt for-

langer dette.  

 

Stk.4. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 5. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen 

underskrives efter hvert møde af de medlemmer/stedfortrædere, der har deltaget i mødet. 

Enhver af deltagerne kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og 

ved sager, der af beredskabskommissionen fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne 

samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Det pågældende medlem/stedfortræder 

kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 

 

 

Kapitel 3 

Opgaver for beredskabskommissionen 

 

§ 5. Beredskabskommissionen varetager med udgangspunkt i aftalens § 1 alle opgaver, som er 

beskrevet i den nævnte lovgivning med tilhørende retsforskrifter. 

 

Stk. 2. De deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd skal udarbejde en samlet plan 

for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af de deltagende kommuners kommunalbe-

styrelser/byråd i et møde.  

Beredskabskommissionen stiller den fornødne rådgivning og vejledning til rådighed for ejer-

kommunerne til udarbejdelse af den samlede plan for kommunens beredskab samt for udar-

bejdelse af sektorberedskabsplaner. 

 

Stk. 3. Beredskabskommissionen skal udarbejde en plan for risikobaseret dimensionering af 

redningsberedskabet. Den risikobaserede dimensionering godkendes af ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd 
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Stk. 4. Den risikobaserede dimensionering fastlægger serviceniveauet for redningsberedskabet 

i ejerkommunerne. 

 

Stk. 5. Beredskabskommissionen ansætter en beredskabsdirektør for Vestsjællands Brandvæ-

sen, til varetagelse af den daglige ledelse og forvaltning. Beredskabsdirektøren refererer til 

beredskabskommissionen.    

 

 

Kapitel 4 

Økonomi og udgiftsfordeling 

 

§ 6. Ejerkommunernes ejerfordeling fastsættes på baggrund af indbyggertallet. Alle fælles ud-

gifter til opgaver, der løses i fællesskabet, herunder udgifter til gennemførelse af den risikoba-

serede dimensionering jf. § 5, stk. 3, de ansatte medarbejdere m.v., fordeles efter indbygger-

tal opgjort pr. 1. januar i året før budgetåret. 

 

Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen foretager fortløbende registrering med værdiansættelse af 

bygninger, materiel og inventar m.v., der indgår i det fælles redningsberedskab. 

 

Stk. 3. Fordelingstallet på tidspunktet for et givent kravs opståen er afgørende for ejerkommu-

nernes ejerdeling, indbyrdes hæftelse for Vestsjællands Brandvæsens forpligtigelser, reduktio-

ner/besparelser m.v. Ejerkommunerne hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk i forhold til 

tredjemand. 

 

Stk. 4. Medmindre andet aftales, vedbliver det økonomiske ansvar jf. stk. 3 at bestå efter en 

ejerkommunes eventuelle udtræden af fællesskabet eller fællesskabet ophør.     

 

 

Kapitel 5  

Budgetkompetence og godkendelsesprocedure  

 

§ 7. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag 

for Vestsjællands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Budgettet forelægges beredskabs-

kommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne til  endelig ved-

tagelse som en del af kommunens samlede budget. 

 

Stk. 2. Ejerkommunerne skal efter anmodning fra beredskabskommissionen fremkomme med 

oplysninger til årsbudget og flerårige budgetter for Vestsjællands Brandvæsen. 

 

Stk. 3. Optagelse af lån og garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid af 

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regler herom.  

 

 

Kapitel 6 

Opgaveløsning og administration 

 

§ 8. Beredskabsdirektøren udarbejder en delegationsplan for kompetencefordelingen mellem 

beredskabskommissionen og beredskabsdirektøren, herunder forhold vedr. ansættelser og af-

skedigelser. Delegationsplanen skal godkendes af beredskabskommissionen. 
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Stk. 2. Støttefunktioner til varetagelse af Vestsjællands Brandvæsens drift såsom personale-

administration, økonomi- og IT-funktioner varetages efter nærmere aftale mod betaling af en 

af de deltagende kommuner eller af anden tilbudsgiver. 

 

Kapitel 7 

Regnskab- og revisionsregler 

 

§ 9. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år et årsregnskab for Vestsjællands Brandvæsens 

drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og 

fremsendes ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede regn-

skab 

 

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af de deltagende kommuners revision i overensstemmelse 

med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse. 

 

Stk. 3. Revisionens bemærkninger til regnskabet for Vestsjællands Brandvæsen forelægges 

beredskabskommissionen til udtalelse. Efterfølgende skal regnskab sammen med revisionsbe-

retning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens behandling af 

regnskabet sendes til Statsforvaltningen. 

 

Stk. 4. Beredskabskommissionen kan fastsætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. bered-

skabslovens § 9, stk. 4. 

 

§ 10. Vestsjællands Brandvæsen tegnes af: 

• Formanden og beredskabsdirektøren, 

• Næstformanden og beredskabsdirektøren, 

• Formanden og beredskabsdirektørens stedfortræder, eller 

• Næstformanden og beredskabsdirektørens stedfortræder 

 

 

Kapitel 8 

Ændringer og opsigelse 

§ 11. Optagelse af nye ejerkommuner kan ske, hvis kommunalbestyrelserne/byråd i samtlige 

de deltagende kommuner samt det kommunale tilsyn godkender dette og vilkårene herfor. 

 

Stk. 2 Nye kommuner er ved indtræden underlagt de samme rettigheder og pligter, som frem-

går af denne vedtægt, beredskabskommissionens forretningsorden mv. 

 

Stk. 3. Ved optagelse af nye kommuner vil de deltagende kommuners ejerandele bliver fastsat 

på ny i forbindelse med udarbejdelse af ny åbningsbalance. 

 

§ 12. Ændringer i aftalen skal godkendes af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrel-

ser/byråd samt det kommunale tilsyn, hvis det er lovgivningsmæssigt påkrævet. 

 

§ 13. En part kan opsige aftalen med 1 års varsel til udtræden den 1. januar 

 

Stk. 2. Opsigelse kan ligeledes ske, når det kommunale tilsyn efter anmodning fra en af de 

deltagende kommuner tillader det i henhold den kommunale styrelseslovs regler herom. 
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§ 14. Ved aftalens ophør eller en af parternes udtræden foretages en samlet opgørelse af de i 

Vestsjællands Brandvæsen på ophørstidspunktet værende værdier samt eventuel gæld. Værdi-

erne og eventuel gæld fordeles mellem parterne efter principperne i aftalens § 6, stk. 1. 

 

Stk. 2. Hvis der ikke i forbindelse med aftalens ophævelse eller en af parternes udtræden kan 

opnås enighed om opgørelse af det økonomiske mellemværende, foretages denne i overens-

stemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. 

 

§ 15. Fra aftalens ophør overgår opgaverne til de enkelte kommuner i overensstemmelse med 

den på tidspunktet for ophøret relevante lovgivning 

 

§ 16. Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2021. 

 

 

 

 

 

Behandlet og anbefalet godkendt af Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, 

Kalundborg og Odsherred kommuner den  

 

Godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd: 

 

Holbæk Kommunalbestyrelse den 

Kalundborg Kommunalbestyrelse den 

Odsherred Byråd den 
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Bilag 1 

til 

Aftale om fælles redningsberedskab mellem 

Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner 

 

Vestsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for ejerkommunerne i det omfang gæl-

dende lovgivning tillader det. Det omfatter eksempelvis tilsyn med kommunale bygningers 

brandforebyggelsesmateriel, brandforebyggelseskurser, drift af hjælpemiddeldepot, kørselstje-

neste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende 

kommuner  
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Gældende tekst Forslag til ny tekst Kommentar 

Titel 
Aftale om et fælles redningsberedskab mel-
lem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred 
og Sorø Kommuner  
 

Titel 
Aftale om et fælles redningsberedskab mel-
lem Holbæk, Kalundborg og Odsherred 
kommuner. 
 

 
Ændringsforslaget er en tilpasning til aktuel 
situation. 

Indledning 
 

Indledning  

Kommunalbestyrelserne/byrådene i de 

nævnte kommuner indgår med virkning fra 
den 1. januar 2016 aftale om et fælles be-
redskab benævnt Vestsjællands Brandvæ-
sen. 
Formålet med at oprette det fælles bered-
skab er at skabe et fælles beredskab, som 
sikrer, at opgaveløsningen på beredskabs-
området bliver varetaget på den bedst mu-
lige måde til gavn for borgerne og virksom-

hederne i de fem kommuner. 
Oprettelsen af Vestsjællands Brandvæsen 
skal sikre, at der i fremtiden kan leves op til 
kravene på beredskabsområdet om blandt 
andet risikobaserede dimensioneringer 
m.v., og at dette sker så effektivt som mu-
ligt. 
Med henblik på en hensigtsmæssig gen-
nemførelse af ovenstående udarbejdes en 
ejerstrategi kommunerne imellem, hvori de 

deltagende kommuner fastsætter den over-
ordnede strategi for, hvordan målene for 
Vestsjællands Brandvæsen bedst muligt op-
nås. 
 

Med baggrund i Sorø og Lejre Kommunes 

udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, re-
videres Vestsjællands Brandvæsens ved-
tægt, godkendt af den tidligere statsforvalt-
ning, nu Ankestyrelsen, den 25.-5.-2016. 
 

Ændringsforslaget er en tilpasning til aktuel 

situation. 

Kapitel 1.  
Opgaver 
 

Kapitel 1 
Aftalens deltagere og formål 

 
Ændringsforslaget er en tilpasning af over-
skriften til kapitlets reelle indhold. 

 

§ 1. Aftalen omfatter de fem kommuners 
samlede opgavevaretagelse i henhold til be-
redskabsloven.  
 

§ 1. Mellem Holbæk, Odsherred og Kalund-
borg Kommune er der indgået aftale om va-
retagelse af de deltagende ejerkommuners 
samlede opgaver i henhold til den til enhver 

Ændringsforslaget er dels en tilpasning 
som følge af, at Lejre og Sorø kommuner 
udtræder af fællesskabet, dels en 
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tid gældende beredskabslov, samt opgaver 
efter fyrværkeriloven, beskyttelsesrums-lo-

ven og havmiljøloven. Opgaver jf. bekendt-
gørelser udstedt i medfør af disse love, ud-
føres også af Vestsjællands Brandvæsen.   
 

tilpasning til ændret lovgivning siden ved-
tægten blev godkendt. 
Beredskabskommissionen besluttede på 

sit møde den 10.-6.-2016 at kommunal-
bestyrelser/byråd overførte sine beføjel-
ser indenfor de nævnte lovgivninger til 
den fælles beredskabskommission. 

Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen vareta-
ger anlægsopgaver, der tjener beredskabs-
mæssige formål, herunder anlægsplaner, 
bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af 
materiel, udrustning, inventar m.m.   
 

Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen vareta-
ger anlægsopgaver, der tjener beredskabs-
mæssige formål, herunder anlægsplaner, 
bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af 
materiel, udrustning, inventar m.m.   
 

Uændret 

Stk. 3. Vestsjællands Brandvæsen vareta-
ger desuden andre aktiviteter, jf. bilag 1, 
som oplister eksisterende og fremtidige op-
gavetyper for Vestsjællands Brandvæsen.  
 

Stk. 3. Vestsjællands Brandvæsen vareta-
ger desuden andre aktiviteter, jf. bilag 1, 
som oplister eksisterende og fremtidige op-
gavetyper for Vestsjællands Brandvæsen.  
 

Uændret 

Stk. 4. Vestsjællands Brandvæsen kan i 
overensstemmelse med gældende regler 
indgå samarbejdsaftaler med andre kom-

munale fællesskaber, andre kommuner eller 
private samt oprette eller deltage i selska-
ber til varetagelse af opgaver, der i henhold 
til aftalen er overført til Vestsjællands 
Brandvæsen. Vestsjællands Brandvæsens 
oprettelse og deltagelse i selskaber er be-
tinget af Statsforvaltningens godkendelse.  
 

Stk. 4. Vestsjællands Brandvæsen kan i 
overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler indgå samarbejdsaftaler 

med andre kommunale fællesskaber, andre 
kommuner eller private samt oprette eller 
deltage i selskaber til varetagelse af opga-
ver, der i henhold til nærværende aftale er 
overført til Vestsjællands Brandvæsen. 

Med ændringsforslaget ophæves det ge-

nerelle krav om det kommunale tilsyns 
godkendelse, således til at der alene ind-
hentes godkendelse fra det kommunale 
tilsyn, hvis der er et lovgivningsmæssigt 
krav om det. 

Stk. 5. Med Statsforvaltningens godken-

delse kan ejerkommunerne overdrage an-
dre myndighedsopgaver til Vestsjællands 
Brandvæsen. 
 

Stk. 5. I det omfang lovgivningen tillader 

det kan ejerkommunerne overdrage andre 
myndighedsopgaver til Vestsjællands 
Brandvæsen. 
 

Jf. bemærkningerne til stk. 4. 

Stk. 6. Vestsjællands Brandvæsens hjem-
sted er Kalundborg Kommune. 
 

Stk. 6. Vestsjællands Brandvæsens hjem-
sted er Kalundborg Kommune. 
 

Uændret 

§ 2. Alle opgaver i henhold til § 1, stk. 3, 
varetages af Vestsjællands Brandvæsen 
samt den part, der indgår i aftalen og ydel-
serne betales alene af parten. Aftaler i 

§ 2. Alle opgaver i henhold til § 1, stk. 3, 
varetages af Vestsjællands Brandvæsen 
samt den part, der indgår i aftalen og ydel-
serne betales alene af parten. Aftaler i 

Uændret 
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henhold til denne bestemmelse skal god-
kendes af fællesskabets beredskabskom-

mission.  
 

henhold til denne bestemmelse skal god-
kendes af fællesskabets beredskabskom-

mission.  
 

Kapitel 2. 
Fællesskabets Beredskabskommission 

Kapitel 2  
Fællesskabets Beredskabskommission  
 

 

§ 3. Den fælles beredskabskommission har 
følgende 13 medlemmer: 

− Borgmesteren fra hver af de delta-

gende kommuner  

− Et medlem fra kommunalbestyrel-

sen/byrådet fra hver af de deltagende 

kommuner 

− Politidirektøren i Midt- og Vestsjæl-

lands Politi og politidirektøren i Syd-

sjællands- og Lolland-Falster Politi 

− Èn medarbejderrepræsentant valgt af 

de fuldtidsansatte medarbejdere eller 

af og deltidsbrandmændene 
Ved beslutninger om budgettet, større inve-
steringer samt beslutninger om lån, garan-
tistillelse, leje, og leasing indgår politiets to 
repræsentanters stemmer ikke i opgørel-
sen. 
En repræsentant for de frivillige har en 

plads i beredskabskommissionen som ob-
servatør. Den medarbejdergruppe blandt de 
fuldtidsansatte medarbejdere eller deltids-
brandmændene, som ikke har en plads i be-
redskabskommissionen jf. ovenfor, har en 
plads i beredskabskommissionen som ob-
servatør.     
Der udpeges en stedfortræder for hvert af 
beredskabskommissionens medlemmer. Ud-

pegning af suppleanter til politidirektørernes 
plads følger de til enhver tid gældende of-
fentligretlige regler herom.  

§ 3. Den fælles beredskabskommission har 
9 medlemmer: 

− Borgmesteren fra hver af de delta-

gende kommuner  

− Et medlem fra kommunalbestyrel-

sen/byrådet fra hver af de deltagende 

kommuner 

− Politidirektøren i Midt- og Vestsjæl-

lands Politi 

− En medarbejderrepræsentant indstillet 

af de fuldtidsansatte medarbejdere el-

ler af deltidsbrandmændene 

− En repræsentant indstillet af de frivil-

lige brandfolk. 
 

Den medarbejdergruppe blandt de fuldtids-
ansatte medarbejdere eller deltidsbrand-
mændene, som ikke har en plads i bered-
skabskommissionen jf. ovenfor, har en 
plads i beredskabskommissionen som ob-
servatør.     
 
Der udpeges en stedfortræder for hvert af 
beredskabskommissionens medlemmer. Ud-

pegning af suppleanter til politidirektørens 
plads følger de til enhver tid gældende of-
fentligretlige regler herom.  
 

Antallet af medlemmer ændres som følge af 
Lejre og Sorø kommuners udtræden af fæl-
lesskabet. 

Beredskabsloven foreskriver, at  
− Antallet af medlemmer skal være ulige 
− Borgmestrene og politidirektøren er 

”fødte” medlemmer 
− At et flertal af medlemmerne skal ud-

peges af kommunalbestyrelse/byråd. 
 
På den baggrund foreslås, at de frivillige 
brandfolk, som hidtil har haft en observa-

tørpost i kommissionen, får en ordinær 
plads i beredskabskommissionen.  
Herved bliver er der 4 ”fødte” medlemmer 
og 5 udpeget af kommunalbestyrelse/byråd, 
idet repræsentanterne for medarbejderne 
og de frivillige brandfolk formelt betragtes 
som udpeget af kommunalbestyrelser/by-
råd. 
 
I forbindelse med ændringerne i Bered-

skabsloven primo 2016 blev politidirektø-
rens kompetencer i beredskabskommissio-
nen præciseret. Derfor foreslås det, at be-
stemmelserne om politidirektørens kompe-
tencer udgår af vedtægten. 
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Stk. 2. Udpegning af medlemmer til bered-
skabskommissionen følger den kommunale 
valgperiode. Hvis det lovmæssige krav om 
politidirektørernes deltagelse i beredskabs-
kommissionen ophæves, udtræder politidi-
rektørerne af beredskabskommissionen pr. 
31.december i året for ophævelsen. 
 

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til bered-
skabskommissionen følger den kommunale 
valgperiode.  
 

Det foreslås, at sidste sætning i den oprin-
delige vedtægt udgår som følge af ændrin-
gerne i Beredskabsloven primo 2016. 

Stk. 3. Beredskabskommissionen vælger 

selv sin formand og næstformand blandt de 
fem borgmestre. Formandshvervet gælder 
for hele perioden.    
 

Stk. 3. Beredskabskommissionen vælger 

selv sin formand og næstformand blandt 
borgmestrene. Formandshvervet gælder for 
hele perioden.    
 

Ændringsforslaget er en konsekvensæn-

dring som følge af at Sorø og Lejre kommu-
ners udtræden af fællesskabet. 

§ 4. Beredskabskommissionen udøver sin 
virksomhed i møder, hvortil formanden for-
bereder, indkalder og leder. Den er beslut-
ningsdygtig, når mindst halvdelen af med-

lemmerne eller disses stedfortrædere er til 
stede. Alle beslutninger træffes ved stem-
meflerhed blandt de tilstedeværende med-
lemmer/stedfortrædere. 
 

§ 4. Beredskabskommissionen udøver sin 
virksomhed i møder, som formanden forbe-
reder, indkalder og leder. Den er beslut-
ningsdygtig, når mindst halvdelen af med-

lemmerne eller disses stedfortrædere er til 
stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt 
flertal blandt de tilstedeværende medlem-
mer/stedfortrædere. 
 

Ingen ændringer. 

Stk. 2. Beredskabskommissionen træffer 
beslutning om antal, tid og sted for kom-
missionens ordinære møder. 
 

Stk. 2. Beredskabskommissionen træffer 
beslutning om antal, tid og sted for kom-
missionens ordinære møder, dog minimum 
2 årlige møder. 

 

Det foreslås, at der vedtægtsmæssigt 
fastsættes et minimumantal årlige møder. 
Det har hidtil alene været fastsat i bered-
skabskommissionens forretningsorden. 

Stk. 3. Både formanden og næstformanden 
og politidirektørerne kan indkalde til ekstra-
ordinært møde i beredskabskommissionen. 
Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordi-
nært møde i beredskabskommissionen, så-
fremt mindst fire øvrige medlemmer forlan-
ger dette og fremsætter begrundelse her-
for. 

 

Stk. 3. Borgmestrene og politidirektøren 
kan hver især indkalde til ekstraordinært 
møde i beredskabskommissionen, når de 
finder det nødvendigt. Der kan ligeledes 
indkaldes til ekstraordinært møde i bered-
skabskommissionen, såfremt mindst fire øv-
rige medlemmer skriftligt forlanger dette.  
 

Det foreslås, at de ”fødte” medlemmer 
af beredskabskommissionen sidestilles 

mht. indkaldelse til ekstraordinære mø-
der. 
 

Stk.4. Beredskabskommissionen fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
 

Stk.4. Beredskabskommissionen fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
 

Uændret 
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Stk. 5. Beredskabskommissionens beslut-
ninger indføres i en beslutningsprotokol. 

Protokollen underskrives efter hvert møde 
af de medlemmer/stedfortrædere, der har 
deltaget i mødet. Enhver af deltagerne kan 
forlange sin afvigende mening kort tilført 
beslutningsprotokollen, og ved sager, der af 
beredskabskommissionen fremsendes til 
anden myndighed, kræve, at denne samti-
dig gøres bekendt med indholdet i protokol-
len. Det pågældende medlem/stedfortræder 

kan ved sagens fremsendelse ledsage 
denne med en begrundelse for sit stand-
punkt. 
 

Stk. 5. Beredskabskommissionens beslut-
ninger indføres i en beslutningsprotokol. 

Protokollen underskrives efter hvert møde 
af de medlemmer/stedfortrædere, der har 
deltaget i mødet. Enhver af deltagerne kan 
forlange sin afvigende mening kort tilført 
beslutningsprotokollen, og ved sager, der af 
beredskabskommissionen fremsendes til 
anden myndighed, kræve, at denne samti-
dig gøres bekendt med indholdet i protokol-
len. Det pågældende medlem/stedfortræder 

kan ved sagens fremsendelse ledsage 
denne med en begrundelse for sit stand-
punkt. 
 

Uændret 

Kapitel 3 
Opgaver for beredskabskommissionen 
 

Kapitel 3 
Opgaver for beredskabskommissionen 

 

 

§ 5. Beredskabskommissionen varetager 

med udgangspunkt i aftalens § 1 alle opga-
ver, som er beskrevet i lovgivningen med 
tilhørende retsforskrifter. 
 

§ 5. Beredskabskommissionen varetager 

med udgangspunkt i aftalens § 1 alle opga-
ver, som er beskrevet i den nævnte lovgiv-
ning med tilhørende retsforskrifter. 

Ændringsforslaget er en sproglig tilpas-

ning/præcisering. 

Stk. 2. De deltagende kommuners kommu-
nalbestyrelser/byråd skal udarbejde en 
samlet plan for kommunens beredskab. Pla-
nen skal vedtages af de deltagende kom-
muners kommunalbestyrelser/byråd i et 

møde. Beredskabsplanen udarbejdes på ini-
tiativ af beredskabsdirektør og koordineres 
med kommunernes kommunaldirektører un-
der hensyntagen til sektoransvarsprincip-
pet. 
 

Stk. 2. De deltagende kommuners kommu-
nalbestyrelser/byråd skal udarbejde en 
samlet plan for kommunens beredskab. Pla-
nen skal vedtages af de deltagende kom-
muners kommunalbestyrelser/byråd i et 

møde.  
Beredskabskommissionen stiller den for-
nødne rådgivning og vejledning til rådighed 
for ejerkommunerne til udarbejdelse af den 
samlede plan for kommunens beredskab 
samt for udarbejdelse af sektorberedskabs-
planer. 
 

Ændringsforslaget er en tilpasning til de 
faktiske forhold, som har været gældende 
siden dannelsen af VSBV. 

Stk. 3. Plan for risikobaseret dimensione-
ring af redningsberedskabet skal godkendes 
af beredskabskommissionen og endelig ved-
tages af de deltagende kommuners kommu-
nalbestyrelser/byråd. 

Stk. 3. Beredskabskommissionen skal udar-
bejde én plan for risikobaseret dimensione-
ring af redningsberedskabet. Den risikoba-
serede dimensionering godkendes af ejer-
kommunernes kommunalbestyrelser/byråd 

Ændringsforslaget er en præcisering af, at 
det er Beredskabskommissionens ansvar at 
udarbejde den risikobaserede dimensione-
ring samt at der udarbejdes én og kun én 
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  risikobaseret dimensionering, som er gæl-
dende for det samlede beredskabsområde. 

 Stk. 4. Den risikobaserede dimensionering 
fastlægger serviceniveauet for redningsbe-
redskabet i ejerkommunerne. 

Med forslaget om at tilføje af nyt stk. 4 
fastsættes, at den risikobaserede dimensio-
nering definerer et fælles serviceniveau på 
tværs af ejerkommunerne.  
Sammen med § 6, stk. 1 defineres, at den 
enkelte ejerkommune ikke kan foretage til-
køb til det definerede serviceniveau / den 
risikobaserede dimensionering.  
Hvilket dog ikke forhindrer, at der i den 

samlede risikobaserede dimensionering ind-
arbejdes særlige hensyn til lokale forhold 
eller omstændigheder. 
Med bestemmelsen præciseres, at det er 
Beredskabskommissionen, der træffer be-
slutningen om serviceniveauet i hele bered-
skabsområdet. 

Stk. 4. Beredskabskommissionen ansætter 

en beredskabsdirektør for Vestsjællands 
Brandvæsen.  
 

Stk. 5. Beredskabskommissionen ansætter 

en beredskabsdirektør for Vestsjællands 
Brandvæsen, til varetagelse af den daglige 
ledelse og forvaltning. Beredskabsdirektø-
ren refererer til beredskabskommissionen.    
 

Med ændringsforslaget sammenskrives stk. 

4 og 5 i oprindelig vedtægt. 

Stk. 5. Med reference til beredskabskom-
missionen drager beredskabsdirektøren om-
sorg for, at medarbejderne i Vestsjællands 
Brandvæsen har de fornødne faglige kom-

petencer. 
 

 Jf. bemærkningerne til stk. 5. 

Kapitel 4  
Økonomi og udgiftsfordeling 
 

Kapitel 4  
Økonomi og udgiftsfordeling 
 

 

§ 6. Ejerkommunernes ejerfordeling fast-
sættes på baggrund af indbyggertallet. Alle 
fælles udgifter til opgaver, der løses i fæl-

lesskabet, herunder udgifter til de ansatte 
medarbejdere, fordeles efter indbyggertal 
opgjort pr. 1. januar i året før budgetåret.  
 

§ 6. Ejerkommunernes ejerfordeling fast-
sættes på baggrund af indbyggertallet. Alle 
fælles udgifter til opgaver, der løses i fæl-

lesskabet, herunder udgifter til gennemfø-
relse af den risikobaserede dimensionering 
jf. § 5, stk. 3, de ansatte medarbejdere 
m.v., fordeles efter indbyggertal opgjort pr. 
1. januar i året før budgetåret.  

Ændringsforslaget præciserer, at det fast-
satte serviceniveau indenfor de aktivitets-
områder, der er henlagt til Beredskabskom-

missionen, finansieres indenfor Vestsjæl-
lands Brandvæsens budget – og at omkost-
ningerne fordeles efter befolkningstallet. 
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Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen foretager 
fortløbende registrering med værdiansæt-

telse af bygninger, materiel og inventar 
m.v., der indgår i det fælles redningsbered-
skab. 
 

Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen foretager 
fortløbende registrering med værdiansæt-

telse af bygninger, materiel og inventar 
m.v., der indgår i det fælles redningsbered-
skab. 
 

Uændret 

Stk. 3. Fordelingstallet er afgørende for 
ejerkommunernes ejerdeling, indbyrdes 
hæftelse for Vestsjællands Brandvæsens 
forpligtigelser, reduktioner/besparelser m.v. 
Ejerkommunerne hæfter direkte, ubegræn-

set og solidarisk i forhold til tredjemand.  
 

Stk. 3. Fordelingstallet på tidspunktet for et 
givent kravs opståen er afgørende for ejer-
kommunernes ejerdeling, indbyrdes hæf-
telse for Vestsjællands Brandvæsens for-
pligtigelser, reduktioner/besparelser m.v. 

Ejerkommunerne hæfter direkte, ubegræn-
set og solidarisk i forhold til tredjemand. 
 

Med ændringsforslaget præciseres, at det er 
fordelingstallet på tidspunktet for kravets 
opståen, der er gældende.  
Herved bliver eventuelle udtrædende kom-
muner også økonomisk ansvarlige for en 

skade opstået i deres medlemstid. Ligesom 
evt. nye kommuner, som er kommet ind i 
fællesskabet, holdes skadesløse. 
Ændringsforslaget er analogt med en tilsva-
rende bestemmelse i udtrædelsesaftalerne 
med Lejre og Sorø kommuner.  
 

 Stk. 4. Medmindre andet aftales, vedbliver 

det økonomiske ansvar jf. stk. 3 at bestå 
efter en ejerkommunes eventuelle udtræ-
den af fællesskabet eller fællesskabet op-
hør.     
 

Jf. ovenstående. 

Kapitel 5  
Budgetkompetence og godkendelsesproce-
dure  
 

Kapitel 5  
Budgetkompetence og godkendelsesproce-
dure  
 

 

§ 7. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert 
år forslag til budget og flerårige budget-
overslag for Vestsjællands Brandvæsens 
drifts- og anlægsudgifter. Budgettet fore-
lægges beredskabskommissionen til god-
kendelse og fremsendes senest 1. maj til 
ejerkommunerne til endelig vedtagelse som 
en del af kommunens samlede budget. 

 

§ 7. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert 
år forslag til budget og flerårige budget-
overslag for Vestsjællands Brandvæsens 
drifts- og anlægsudgifter. Budgettet fore-
lægges beredskabskommissionen til god-
kendelse og fremsendes senest 1. maj til 
ejerkommunerne til endelig vedtagelse som 
en del af kommunens samlede budget. 

 

Uændret 
 

Stk. 2. Ejerkommunerne skal efter anmod-
ning fra beredskabskommissionen frem-
komme med oplysninger til årsbudget og 

Stk. 2. Ejerkommunerne skal efter anmod-
ning fra beredskabskommissionen frem-
komme med oplysninger til årsbudget og 

Uændret 
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flerårige budgetter for Vestsjællands Brand-
væsen. 

 

flerårige budgetter for Vestsjællands Brand-
væsen. 

 

Stk. 3. Optagelse af lån og garantistillelse 
skal ske i overensstemmelse med de til en-
hver tid af Økonomi- og Indenrigsministe-
riet fastsatte regler herom.  
 

Stk. 3. Optagelse af lån og garantistillelse 
skal ske i overensstemmelse med de til en-
hver tid af Økonomi- og Indenrigsministe-
riet fastsatte regler herom.  
 

Uændret 

Kapitel 6  
Opgaveløsning og administration 

 

Kapitel 6  
Opgaveløsning og administration 

 

 

§ 8. Beredskabsdirektøren udarbejder en 
delegationsplan for kompetencefordelingen 
mellem beredskabskommissionen og bered-
skabsdirektøren, herunder forhold vedr. an-
sættelser og afskedigelser. Delega-
tionsplanen skal godkendes af 
beredskabskommissionen. 

 

§ 8. Beredskabsdirektøren udarbejder en 
delegationsplan for kompetencefordelingen 
mellem beredskabskommissionen og bered-
skabsdirektøren, herunder forhold vedr. an-
sættelser og afskedigelser. Delega-
tionsplanen skal godkendes af 
beredskabskommissionen. 

 

Uændret 

Stk. 2. Beredskabsdirektøren er sekretær 
for beredskabskommissionen og i sit hele 
virke ansvarlig overfor beredskabskommis-
sionen. Beredskabsdirektøren sørger for, at 
beredskabskommissionens bidrag til års-
budgettet udarbejdes. 
 

 Det foreslås, at stk. 2 udgår af vedtæg-
ten, idet det er en del af beredskabsdi-
rektørens ansættelsesvilkår. 

Stk. 3. Støttefunktioner til varetagelse af 
Vestsjællands Brandvæsens drift såsom 
personaleadministration, økonomi- og IT-
funktioner varetages efter nærmere aftale 
mod betaling af en af de deltagende kom-
muner eller af anden tilbudsgiver. 
 

Stk. 2. Støttefunktioner til varetagelse af 
Vestsjællands Brandvæsens drift såsom 
personaleadministration, økonomi- og IT-
funktioner varetages efter nærmere aftale 
mod betaling af en af de deltagende kom-
muner eller af anden tilbudsgiver. 
 

Uændret 

Stk. 4. Beredskabsdirektøren har ansvaret 
for den daglige ledelse, opgavevaretagelse, 

administration og sagsbehandling i henhold 
til beredskabsloven, storebæltsberedskabet 
og den risikobaserede dimensionering. Be-
redskabsdirektøren har endvidere ansvaret 
for den almindelige sagsbehandling inden 
for beredskabskommissionens område. 

 Det foreslås at stk. 4 udgår, idet det er en 
del af beredskabsdirektørens ansættelses-

vilkår. 
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Kapitel 7 
Regnskab- og revisionsregler 
 

Kapitel 7 
Regnskab- og revisionsregler 
 

 

§ 9. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert 
år et årsregnskab for Vestsjællands Brand-
væsens drifts- og anlægsudgifter. Regnska-
bet forelægges beredskabskommissionen til 
godkendelse og fremsendes ejerkommu-
nerne til endelig vedtagelse som en del af 

kommunens samlede regnskab. 
 

§ 9. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert 
år et årsregnskab for Vestsjællands Brand-
væsens drifts- og anlægsudgifter. Regnska-
bet forelægges beredskabskommissionen til 
godkendelse og fremsendes ejerkommu-
nerne til endelig vedtagelse som en del af 

kommunens samlede regnskab. 
 

Uændret 

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af de 
deltagende kommuners revision i overens-
stemmelse med reglerne for kommunale 
fællesskaber og lov om kommunernes sty-
relse. 
 

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af de 
deltagende kommuners revision i overens-
stemmelse med reglerne for kommunale 
fællesskaber og lov om kommunernes sty-
relse. 
 

Uændret 

Stk. 3. Revisionens bemærkninger til regn-
skabet for Vestsjællands Brandvæsen fore-
lægges beredskabskommissionen til udta-
lelse. Efterfølgende skal regnskab sammen 
med revisionsberetning og udskrift af be-
slutningsprotokol vedrørende beredskabs-
kommissionens behandling af regnskabet 
sendes til Statsforvaltningen. 
 

Stk. 3. Revisionens bemærkninger til regn-
skabet for Vestsjællands Brandvæsen fore-
lægges beredskabskommissionen til udta-
lelse. Efterfølgende skal regnskab sammen 
med revisionsberetning og udskrift af be-
slutningsprotokol vedrørende beredskabs-
kommissionens behandling af regnskabet 
sendes til Statsforvaltningen. 
 

Uændret 

Stk. 4. Beredskabskommissionen kan fast-
sætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. 
beredskabslovens § 9, stk. 4. 
 

stk. 4. Beredskabskommissionen kan fast-
sætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. 
beredskabslovens § 9, stk. 4. 
 

Uændret 

§ 10 Vestsjællands Brandvæsen tegnes af: 

− Formanden og beredskabsdirektøren, 

− Næstformanden og beredskabsdirektø-

ren, eller 

− Formanden og beredskabsdirektørens 

stedfortræder. 
 

§ 10 Vestsjællands Brandvæsen tegnes af: 

• Formanden og beredskabsdirektøren, 

• Næstformanden og beredskabsdirektø-

ren, 

• Formanden og beredskabsdirektørens 

stedfortræder, eller 
• Næstformanden og beredskabsdirek-

tørens stedfortræder 

Med ændringsforslaget indsættes næst-
formand og beredskabsdirektørens sted-
fortræder for at komplettere de situatio-
ner, der kan opstå. 
 
Det foreslås, at sidste afsnit udgår – idet 
det fastsættes i forbindelse med delegati-
onsplanen jf. §8. 
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Beredskabsdirektøren kan herudover indgå 
de aftaler og kontrakter, der er en naturlig 

del af varetagelsen af den daglige ledelse, 
jf. delegationsreglerne i §8.   
 

Kapitel 8 
Ændringer og opsigelse  
 

Kapitel 8 
Ændringer og opsigelse  
 

 

 § 11. Optagelse af nye ejerkommuner kan 
ske, hvis kommunalbestyrelserne/byråd i 

samtlige de deltagende kommuner samt det 
kommunale tilsyn godkender dette og vilkå-
rene herfor. 
 

Det foreslås, at der indsættes bestemmelser 
om evt. optagelse af nye ejerkommuner i 

Vestsjællands Brandvæsen. 
 

 Stk. 2 Nye kommuner er ved indtræden un-
derlagt de samme rettigheder og pligter, 
som fremgår af denne vedtægt, bered-
skabskommissionens forretningsorden mv. 

 

 

 Stk. 3. Ved optagelse af nye kommuner vil 
de deltagende kommuners ejerandele bliver 
fastsat på ny i forbindelse med udarbejdelse 
af ny åbningsbalance.  

 
 

§ 11. Ændringer i aftalen skal godkendes af 
samtlige kommunalbestyrelser/byråd samt 
Statsforvaltningen. 

 

§ 12. Ændringer i aftalen skal godkendes af 
samtlige ejerkommuners kommunalbesty-
relser/byråd samt det kommunale tilsyn, 

hvis det er lovgivningsmæssigt påkrævet. 
 

Ændringsforslaget er en konsekvenstilpas-
ning, idet navnet på den statslige myndig-
hed er ændret – samt en præcisering af at 

vedtægten kun skal godkendes af tilsynet, 
såfremt det er lovmæssigt påkrævet. 
 

§ 12. Aftalen kan af parterne opsiges med 1 
års varsel til den 1. januar 
 

§ 13. En part kan opsige aftalen med 1 års 
varsel til udtræden den 1. januar 
 

Uændret 

Stk. 2. Opsigelse kan ligeledes ske, når 
Statsforvaltningen efter anmodning fra en 

af de deltagende kommuner tillader det i 
henhold den kommunale styrelseslov regler 
herom. 
 

Stk. 2. Opsigelse kan ligeledes ske, når det 
kommunale tilsyn efter anmodning fra en af 

de deltagende kommuner tillader det i hen-
hold den kommunale styrelseslov regler 
herom. 
 

Ændringsforslaget er en konsekvenstilpas-
ning idet navnet på den statslige myndig-

hed er ændret 

§ 13. Ved aftalens ophør eller en af parter-
nes udtræden foretages en samlet opgø-
relse af de i Vestsjællands Brandvæsen på 

§ 14. Ved aftalens ophør eller en af parter-
nes udtræden foretages en samlet opgø-
relse af de i Vestsjællands Brandvæsen på 

Uændret 
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ophørstidspunktet værende værdier samt 
eventuel gæld. Værdierne og eventuel gæld 

fordeles mellem parterne efter principperne 
i aftalens § 6, stk. 1. 
 

ophørstidspunktet værende værdier samt 
eventuel gæld. Værdierne og eventuel gæld 

fordeles mellem parterne efter principperne 
i aftalens § 6, stk. 1. 
 

Stk. 2. Hvis der ikke i forbindelse med afta-
lens ophævelse eller en af parternes udtræ-
den kan opnås enighed om opgørelse af det 
økonomiske mellemværende, foretages 
denne i overensstemmelse med reglerne i 
lov om kommunernes styrelse. 

 

Stk. 2. Hvis der ikke i forbindelse med afta-
lens ophævelse eller en af parternes udtræ-
den kan opnås enighed om opgørelse af det 
økonomiske mellemværende, foretages 
denne i overensstemmelse med reglerne i 
lov om kommunernes styrelse. 

 

Uændret 

§ 14. Fra aftalens ophør overgår opgaverne 
til de enkelte kommuner i overensstem-
melse med den på tidspunktet for ophøret 
relevante lovgivning. 
 

§ 15. Fra aftalens ophør overgår opgaverne 
til de enkelte kommuner i overensstem-
melse med den på tidspunktet for ophøret 
relevante lovgivning 

Uændret 

§ 15. Samordningsaftalen træder i kraft den 

1. januar 2016 og ved underskrift fra de 
deltagende kommuner samt Statsforvaltnin-
gens godkendelse.  
 

§ 16. Vedtægterne træder i kraft den 1. ja-

nuar 2021. 
 

 

Bilag 1 til Aftale om fælles redningsbered-

skab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, 

Odsherred og Sorø kommuner 

 

Bilag 1 til Aftale om fælles redningsbered-

skab mellem Holbæk, Kalundborg og Ods-

herred kommuner 

 

Ændringsforslaget fremsættes som følge af 
Sorø og Lejres udtræden af fællesskabet. 

Vestsjællands Brandvæsen kan udføre ser-
viceopgaver for ejerkommunerne i det om-
fang gældende lovgivning tillader det. Det 
omfatter eksempelvis tilsyn med kommu-
nale bygningers brandforebyggelsesmate-
riel, brandforebyggelseskurser, drift af 
hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge 
løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt 

lignende opgaver for de deltagende kom-
muner  
 

Vestsjællands Brandvæsen kan udføre ser-
viceopgaver for ejerkommunerne i det om-
fang gældende lovgivning tillader det. Det 
omfatter eksempelvis tilsyn med kommu-
nale bygningers brandforebyggelsesmate-
riel, brandforebyggelseskurser, drift af 
hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge 
løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt 

lignende opgaver for de deltagende kom-
muner  
 

Uændret 
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Tidsplan efterår 2020 – forår 2021 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Med godkendelsen af aftalerne om udtrædelse kan aftalerne implementeres administrativ 

og praktisk.  

 

Indstillinger 

Projektleder indstiller 
• At orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission. 

 

Sagsfremstilling 

Med godkendelsen af aftalerne om Lejre og Sorø kommuners udtræden af VSBV I/S kan 

aftalerne implementeres og praktisk. Hermed fremlægges en overordnet tidsplan for 

aktiviteterne omfattende: 

o Overførsel af data vedr. medarbejdere 
o Overførsel af materiel i form af overdragelsesforretninger 
o Overførsel af data m.v. til overtagende vagtcentraler 
o plan for godkendelse af regnskab 2020 incl. fordeling af egenkapital. 

Tidsplanen indeholder tillige oplysning om hvem der er hovedansvarlig for den enkelte 

aktivitet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser 

Punkt 6: Tidsplan efterår 2020 – forår 2021
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Beslutning for Punkt 6: Tidsplan efterår 2020 – forår 2021

Taget til efterretning.

Endeligt regnskab 2020 og revideret forretningsordning fremsendes til godkendelse i
administrationen i alle 5kommuner inden godkendelse i beredskabskommission.
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Kontakt  

Sagsansvarlig: 

Preben Christensen 
Ledelse, Jura og Kommunikation 

Telefon, direkte: 59 53 44 80 

Kalundborg Kommune 

Holbækvej 141 B 
4400 Kalundborg 

 

 

 1/2 
 

DATO 

8. september 2020 

 

SAGSNR. 

326-2020-1703 

N
O

T
A

T
 

 

Lejre og Sorø kommuners udtræden  

af Vestsjællands Brandvæsen I/S 

 

Tidsplan, efterår 2020 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Tid Ansvarlig/deltagere 

Medarbejdere 

Adm. overførsel af medarbejdere 

Der afholdes et virtuelt møde, hvor de 

aftalte procedurer gennemgås en sidste 

gang inden overførsel. 

 

 

November 

2020 

 

Bettina Andersen (adm. 

komm.) / 

Repræsentanter fra de 

modtagende kommuners 

personaleadministrationer. 

Evt. opsigelse af lokalaftaler 

Administrationskommunen skal modtage 

en autoritativ meddelelse om, at aftalerne 

skal opsiges – hvorefter opsigelsen 

effektueres. 

 

 

Opsigelse skal 

ske med 3 

måneders 

varsel. Dvs. 

opsigelse skal 

afsendes 

ultimo 

september. 

 

Sorø Kommune / 

Bettina Andersen 

(adm.komm.) 

Materiel 

Afleveringsforretning 

Afleveringsforretning på de enkelte 

brandstationer, der overgår til hhv. Lejre 

og Sorø kommuner.  

Det verificeres, at materiel, der er oplistet 

på bilagene til delingsaftalerne, er fysisk 

til stede. 

Beredskabsdirektør/-chefer er ansvarlige 

for at materiel, der skal flyttes, er blevet 

flyttet inden den fastsatte dato. 

Adm. overførsel / anmeldelse af til 

SKAT/Motorstyrelsen foretages 

elektronisk af VSBV 

 

Primo decem-

ber 2020. 

 

Preben Christensen/ 

Lars Karlsen, VSBV 

Michael Djervad, 

Slagelse/Sorø 

Niels Rasmussen, Lejre 

 

 

 

 

Anette Flor Nielsen. 

Vagtcentral/udkaldesystem 

Data  

overflyttes fra VSBV vagtcentral til 

modtagende vagtcentraler 

Omstilling, 112 

Deadline: 

December 

2020 

Ansvarlig i Lejre: 

Niels Rasmussen 

 

Ansvarlig i Sorø: 
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Aktivitet Tid Ansvarlig/deltagere 

Udkaldesystem  

Opbygning / omstilling til nye 

vagtcentraler  

Michael Djervad 

 

VSBV: leverer uddata på 

initiativ af de ansvarlige. 

Kontaktperson VSBV: Kim 

Olesen. 

Regnskab / økonomisk udligning 

Regnskab 2020, herunder fordeling af 

egenkapital, revideres af VSBVs 

revisionsselskab. 

Inden godkendelse i BK sendes materialet 

til adm. gennemgang i de nuværende 

ejerkommuner til gennemgang. 

 

April 2021 

 

Anette Flor Nielsen (VSBV) 

Carsten H. Jensen 

(adm.komm) 
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TEMADRØFTELSE - Døgnbetjent vagtcentral 
Åbent 

 

Sagstype 

Drøftelse 

 

Resume og sagens baggrund 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen 

- Beredskabskommissionen drøfter sagen 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen har på tidligere møder bedt om en vurdering af Vestsjællands 

Brandvæsens behov for en døgnbetjent vagtcentral set fra en beredskabsfaglig vinkel samt 

om den nuværende løsning er omkostningseffektiv. 

Temaet ønskes drøftet i forlængelse af, at såvel Sorø som Lejre kommuner har valgt andre 

døgnbetjente vagtcentraler til at varetage deres vagtcentralydelser efter 1. januar 2021. 

Det har endvidere været fremført, at såfremt VSBV skal overføre vagtcentralydelsen til 

andre vagtcentraler, vil der skulle foretages en straksafskrivning af vagtcentralens aktiver i 

indeværende års regnskab. 

Beredskabsdirektøren har orienteret Beredskabskommissionen, at han har bedt 6 

beredskaber om at afgive tilbud på varetagelse af opgaven. Det er sket ved at der er 

fremsendt en ”kravspecifikation” til hhv. Hovedstadens Beredskab, Falcks vagtcentral, 

Østjyllands Beredskab, Beredskab Fyn, Nordsjællands brandvæsen samt Midt- og 

Sydsjællands Brandvæsen, med krav om at hver af de i specifikationen nævnte ydelser 

bliver prissat. 

Østjyllands Beredskab har ikke ønsket at afgive tilbud. Hovedstadens Beredskab og Falcks 

vagtcentral har alene afgivet tilbud på kerneydelsen, Beredskab Fyn og Nordsjællands 

Brandvæsen har afgivet en samlet årlig pris på hele vagtcentralydelsen, hvilket Midt- og 

Sydsjællands Brandvæsen også har – men hertil skal indregnes, at VSBV fortsat er 

medejer af den tekniske platform. 

Samlet set er konklusionen, at de indkomne tilbud ikke er sammenlignelige – og ikke giver 

et sammenligningsgrundlag til den nuværende løsning. 

Hertil kommer, at der, alt efter hvilken løsning, der måtte vælges, skal påregnes en 

anlægsomkostning på mellem ½ og 1 mio. kr., samt at nogle af løsningerne vil påføre 

ekstraomkostninger på den øvrige drift. 

Sagen har været drøftet i Driftsforum – hvor konklusionen, på grund af sagens 

kompleksitet, blev, at sagen ikke bør forceres. Men at sagens enkelte elementer bliver 

fremlagt som en temadrøftelse i Beredskabskommissionen og at den endelige beslutning 

om omfanget af vagtcentralydelsen og hvordan den leveres, bliver truffet i 1. kvartal 2021. 

Kompleksiteten i vagtcentralydelsen og hvordan den løses er bl.a.: 
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- Vagtcentralens rolle i Vestsjællands Brandvæsens overordnede mål om at arbejde 

hen imod at blive et effektivt og robust beredskab 

- Vagtcentralens rolle som ”ejerkommunernes vagtcentral” 

- Kerneydelsen er defineret som de ydelser, der relaterer sig direkte til løsningen af 

de beredskabsfaglige ydelser samt den administration, der relaterer sig til disse. 

Samt den service, der ydes overfor virksomheder med ABA-alarmer, og som ikke 

har andre valgmuligheder end at vælge den vagtcentral, VSBV benytter. 

- Serviceydelser defineret som de ydelser, der leveres til ejerkommunerne (nødkald i 

hjemmepleje m.v., tekniske alarmer, nødtelefon, autohjælp til kommunernes biler, 

vintertjeneste m.v.) 

- Den lovgivning, der følger af at være §60-selskab (styrelseslov, forvaltningslov, 

udbudsregler, etc.) 

- Økonomi 

 

Ovenstående er elementer i beredskabsdirektørens oplæg til drøftelse på mødet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes økonomiske konsekvenser. 
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Beslutning for Punkt 7: TEMADRØFTELSE - Døgnbetjent
vagtcentral

Temaet drøftet.
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