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Bilag - Notat: Sideaktiviteter - overblik og fremtidig 
udvikling

Formålet med sideaktiviteter i den operative afdeling er at skabe indtægtsgivende 
beskæftigelse i dagtiden til disse medarbejdere. Fuldtidsansatte medarbejdere, der også er 
deltidsbrandmænd, giver større forsyningssikkerhed i beredskabet. 

En anden eller supplerende løsning er, at kommunerne "leverer" flere deltidsbrandmænd, 
dvs. at de ansatte får lov til at køre til brand i arbejdstiden. Det ses bl.a. i Sorø (tre 
deltidsbrandmænd), Lejre (fire deltidsbrandmænd) og Kalundborg (en deltidsbrandmand).

Økonomi
I 2017 har VSBV haft en omsætning på sideaktiviteter på ca. 21,5 mio.kr. - heraf udgjorde 
seks typer sideaktiviteter ca. 83 %.

1. ABA-alarmer ca. 32 %
2. Hjælpemiddeldepotet ca. 16 %
3. Entreprenøropgaver ca. 14 %
4. Nødbehandler ca. 7 %
5. Eftersyn og brandmateriel ca. 7 %
6. Brand- og sikkerhedsvagter ca. 6 %

De sidste 17 % fordeler sig på miljøtjeneste, AIA alarmer, løft, autohjælp, kurser og 
ambulancekørsel § 13.

Omsætningsfordelingen i 2017 er stort set den samme som omsætningsfordelingen i 2016. 
På side 4 ses omsætningen 2017 fordelt på artskonti.

Det nuværende økonomisystem opererer med et antal artskonti. Da VSBV har flere ydelser 
end artskonti, dækker kontiene oftest over flere ydelser. Fx dækker især kontoen 
'Entreprenøropgaver' bl.a. over ydelser som salg og service af SINE radioer og 
førstehjælpsudstyr, nødkald, døde dyr, eftersyn af røgdykkerapparater, skolerundering.

VSBV kan ikke opgøre omsætningen og fortjeneste på hver enkelt ydelse. Et nyt 
økonomisystem, hvor det bl.a. er muligt at arbejde med en prisliste og bogføre 
omkostninger på de relevante ydelser, vil skabe større gennemsigtighed i omsætning og 
dækningsbidrag - og dermed effektivisere økonomistyringen.

http://www.vsbv.dk/
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Organisatorisk placering af omsætningen

De fleste sideaktiviteter udføres af den operative afdeling, men en række aktiviteter 
udføres helt eller delvist af Vagtcentralen. For sidstnævntes vedkommende er fokus er på 
opgaver, hvor Vagtcentralen

 modtager elektroniske signaler og 
o videreformidler til relevant kommunal kontakt fx tekniske alarmer (kloak, 

vandledninger mv.)
o selv kan agere fx bagvagt for nødkald, hvor ledende kontaktpersoner i 

hjemmeplejen kontaktes
 fungerer som døgnbemandet vagttelefon

Placering af aktiviteten afspejles i placering af den økonomiske omsætning, se skemaet 
herunder. 

 For AIA (tyverialarmer), ABA (blinde alarmer) og elevatoralarmer ligger det årlige 
abonnement i Vagtcentralen, hvorimod omsætningen i forbindelse med udkald 
ligger i det operative område. 

 For Nødkald bagvagt, tekniske alarmer og administration af nøgler for 
hjemmeplejen ligger hele omsætningen i Vagtcentralen, da opgaven udelukkende 
udføres af Vagtcentralen.

Aktivitet Vagtcentralen Operativ
AIA (tyverialarmer) X X
ABA (blinde alarmer) X X
Elevatoralarm X X
Nødkald bagvagt X
Tekniske alarmer X
Adm. af nøgler for hjemmeplejen X

Sideaktiviteter, som VSBV ønsker at træde ud af

VSBV ønsker på sigt at udtræde af nogle af de eksisterende sideaktiviteter af hensyn til 
medarbejdernes sikkerhed. Ved udførsel af disse opgaver risikerer medarbejderne at blive 
truet eller skulle agere "politimænd". Det er fx opgaver som

 Skolerundering
 Trygheds- og overfaldskald og lign.
 Sikkerhedsvagt fx ved rådhus

http://www.vsbv.dk/
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Fremtidig udvikling af sideaktiviteter

Det næste skridt i en videre udvikling kan være at tilbyde alle sideaktiviteter i alle 
kommuner og dernæst tilbyde nye sideaktiviteter som fx:

Afdeling Sideaktivitet
Operativ Kommuneabonnement på gade- og vejservice (fjerne døde dyr, flytte 

væltede træer og genstande på vejbanen, afspærring ved huller i vejen 
eller ituslåede kloakdæksler)
Overvågning af demensalarmer med gps tracking
Tv-overvågning af kommunale bygninger
Tracking af køretøjer og materiel
Vagttelefon - kommunalt hovednummer uden for arbejdstid

Vagtcentral

Vejrvarslinger

Oversigt over sideaktiviteter

I henhold til ejerstrategien er det primære formål med sideaktiviteter at sikre 
beskæftigelse til at ansætte det nødvendige antal medarbejdere til at bemande 
førsteudrykningen i dagtimerne. Desuden udfører Vagtcentralen en række sideaktiviteter, 
når de alligevel er på vagt. 

Seks aktiviteter kan ikke henføres til ejerstrategien eller Vagtcentralen. De seks aktiviteter 
udgør en omsætning på ca. 100.000 kr. ud af den samlede omsætning på sideaktiviteter 
på ca. 21,5 mio.kr. Det drejer sig om 

 Afstivning og afdækning
 Eftersyn og tømning af brandhaner
 Elevatoralarm
 Flagning på havn og kommunale bygninger
 Salg af førstehjælpsudstyr
 Transport af materiale til udvalgsmøder og stemmesedler ved valg

Nogle sideaktiviteter kræver beredskabsfaglig viden, andre kræver ikke beredskabsfaglig 
viden, men udføres af hensyn til bemandingssituationen eller af Vagtcentralen. Alle 
sideaktiviteter bidrager til at gøre beredskabet billigere for ejerkommunerne.

På side 5 ses en oversigt over sideaktiviteter fordelt på 
1. aktiviteter, der kræver beredskabsfaglig viden
2. aktiviteter, der ikke kræver beredskabsfaglig viden
3. aktiviteter, der udføres af hensyn til bemandingssituationen
4. aktiviteter, der bidrager til at gøre beredskabet billigere

Alle aktiviteter er placeret i mindst end én kolonne, da de enten kræver eller ikke kræver 
beredskabsfaglig viden og samtidig udføres af hensyn til bemandingssituationen eller 
bidrager til at gøre beredskabet billigere - eller begge dele.

http://www.vsbv.dk/
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Omsætning på sideaktiviteter fordelt på artskonti

Sideaktivitet 2017
Omsætning i kr.

2017
Grupperet 

omsætning i 
kr.

Andel af 
omsætning

ABA alarmer 5.335.287
ABA alarmer MOMS 1.649.250
Hjælpemiddeldepot 3.414.439
Hjælpemiddeldepot MOMS 15.890
Entreprenør opgaver 2.525.941
Entreprenøropgaver MOMS 370.496
Nødbehandler §13 1.593.527 1.593.527 7,43%
Eftersyn og brandmateriel 1.105.085
Eftersyn og bra MOMS 473.209
Brand- og sikkerhedsvagter 75.057
Brand- og sikke MOMS 1.292.159
Miljøtjeneste 266.821
Miljøtjeneste MOMS 664.805
AIA alarmer 588.186
AIA alarmer MOMS 63.263
Løft i hjemmeplejen 648.609 648.609 3,02%
Autohjælp 647.051 647.051 3,02%
Øvrige kurser 98.630
Øvrige kurser MOMS 61.141
Førstehjælpskurser 381.505
Førstehjælpskurser MOMS 53.896
Kurser Elementær Brandbekæmpelse MOMS 6.640
Ambulancekørsel §13 139.140 139.140 0,65%
Vægterordning -14.220 -14.220 -0,07%
SUM  omsætning sideaktiviteter 21.455.807 21.455.807 100%

601.812

32,55%

15,99%

2,80%

13,50%

4,34%

3,04%

1.367.216

931.626

651.449

7,36%

6,37%

6.984.538

3.430.329

2.896.437

1.578.294
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Oversigt over sideaktiviteter

1 2 3 4

Aktiviteter, der kræver beredskabsfaglig 
viden

Aktiviteter, der ikke kræver 
beredskabsfaglig viden

Aktiviteter, som udføres af hensyn til 
bemandingssituationen

Aktiviteter, der bidrager til at gøre VSBV 
billigere

Kurser (øvrige) Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot
Kurser (førstehjælp) Løft (Hjemmeplejen) Løft (Hjemmeplejen) Løft (Hjemmeplejen)

Kurser (Elementær brandbekæmpelse) Autohjælp Kurser (øvrige) Kurser (øvrige)

Ambulancekørsel, Sejerø AIA alarm Kurser (førstehjælp) Kurser (førstehjælp)

Nødbehandler - i Kalundborg, Lejre og Sorø Tekniske alarmer (fx vandledninger, kloak) Kurser (Elementær brandbekæmpelse) Kurser (Elementær brandbekæmpelse)

Eftersyn og salg af brandmateriel 
(slukkereftersyn) Elevatoralarm (Vagtcentralen har bagvagt) Ambulancekørsel, Sejerø Ambulancekørsel, Sejerø

Miljøtjeneste (Kalundborg) Eftersyn og tømning af brandhaner 
(Frivillige) Nødbehandler - i Kalundborg, Lejre og Sorø Nødbehandler - i Kalundborg, Lejre og Sorø

Brandvagter (Kalundborg) Opsætning af nødkald og bokse Eftersyn og salg af brandmateriel 
(slukkereftersyn)

Eftersyn og salg af brandmateriel 
(slukkereftersyn)

ABA alarm (tilslutning, årsafgift, blinde 
alarmer)

Overvågning af nødkald (Vagtcentralen har 
bagvagt) Miljøtjeneste (Kalundborg) Miljøtjeneste (Kalundborg)

Akut krisehjælp til kommunalt ansatte Akutskader, Kommunal ejendom Brandvagter (Kalundborg) Brandvagter (Kalundborg)
Oprydning efter færdselsuheld, farlige 
stoffer, pumpeopgaver Cykelreparation Autohjælp Autohjælp

FDO - eftersyn af trailere (Kalundborg 
Station) Fjerne døde dyr AIA alarm AIA alarm

Eftersyn af røgdykkerapp (St Kalundborg) 
(Novo) Flagning på havn og kommunale bygninger ABA alarm (tilslutning, årsafgift, blinde 

alarmer)
ABA alarm (tilslutning, årsafgift, blinde 
alarmer)

Eftersyn Dansk Olieberedskabs lagre (St. 
Kalundborg) Salg af førstehjælpsudstyr Akut krisehjælp til kommunalt ansatte Akut krisehjælp til kommunalt ansatte 

Fyldning af trykflasker mm. (St. Kalundborg) 
(primært for Novo) Medicinudbringning (Kalundborg) Oprydning efter færdselsuheld, farlige 

stoffer, pumpeopgaver
Oprydning efter færdselsuheld, farlige 
stoffer, pumpeopgaver

Kontrol, rengøring og vedligehold af masker 
og dragter (fx Novo, Statoil, Asnæsværket)

Opsætning, nedtagning og salg af 
nøglebokse

FDO - eftersyn af trailere (Kalundborg 
Station) Tekniske alarmer (fx vandledninger, kloak)

Storebæltsberedskab (assistance) Registrering af alarmsystemer i alle 
Kalundborg Kommunes bygninger Opsætning af nødkald og bokse Elevatoralarm (Vagtcentralen har bagvagt)

Måling af gasudslip (Orkla) Tekster (CVRnr) på komm. biler og skilte til 
komm. byggepladser Akutskader, Kommunal ejendom Eftersyn og tømning af brandhaner 

(Frivillige)
Transport af materialer (fx stemmesedler, 
udvalgssager mv) Cykelreparation FDO - eftersyn af trailere (Kalundborg 

Station)

Afstivning (Frivillige) Eftersyn af røgdykkerapp (St Kalundborg) 
(Novo) Opsætning af nødkald og bokse

Vedligehold, reparation og vask af biler 
(primært hjemmeplejen)

Eftersyn Dansk Olieberedskabs lagre (St. 
Kalundborg)

Overvågning af nødkald (Vagtcentralen har 
bagvagt)

Fjerne døde dyr Akutskader, Kommunal ejendom
Fyldning af trykflasker mm. (St. Kalundborg) 
(primært for Novo) Cykelreparation 

Kontrol, rengøring og vedligehold af masker 
og dragter (fx Novo, Statoil, Asnæsværket)

Eftersyn af røgdykkerapp (St Kalundborg) 
(Novo)

Medicinudbringning (Kalundborg) Eftersyn Dansk Olieberedskabs lagre (St. 
Kalundborg)

Registrering af alarmsystemer i alle 
Kalundborg Kommunes bygninger Fjerne døde dyr

Storebæltsberedskab (assistance) Flagning på havn og kommunale bygninger
Tekster (CVRnr) på komm. biler og skilte til 
komm. byggepladser

Fyldning af trykflasker mm. (St. Kalundborg) 
(primært for Novo)

Måling af gasudslip (Orkla) Salg af førstehjælpsudstyr 

Vedligehold, reparation og vask af biler 
(primært hjemmeplejen)

Kontrol, rengøring og vedligehold af masker 
og dragter (fx Novo, Statoil, Asnæsværket)

Opsætning, nedtagning og salg af 
nøglebokse Medicinudbringning (Kalundborg)

Opsætning, nedtagning og salg af 
nøglebokse
Registrering af alarmsystemer i alle 
Kalundborg Kommunes bygninger
Storebæltsberedskab (assistance)
Tekster (CVRnr) på komm. biler og skilte til 
komm. byggepladser
Transport af materialer (fx stemmesedler, 
udvalgssager mv)
Måling af gasudslip (Orkla)
Afstivning og afdækning
Vedligehold, reparation og vask af biler 
(primært hjemmeplejen)

Alle sideaktiviteter bidrager til at gøre 
Beredskabet billigere (kolonne 4). 

Kolonne 4 er længere end kolonne 3, idet 
der her ses indtægtsgivende aktiviteter, 
der kan udføres uden ekstra mandskab - 
af Vagtcentralen (fx tekniske alarmer) 

eller Sekretariatet (Salg af 
førstehjælpsudstyr mv.).
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