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Status på Lejre og Sorø Kommuners udtræden af 

Vestsjællands Brandvæsen 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Sorø og Lejre kommuner udtrådte af Vestsjællands Brandvæsen ved årsskiftet 2020/2021. 

Overgangen foregik uden større udfordringer – og de udfordringer, der var, blev løst 

mellem parterne uden at administrationskommunen / projektleder blev involveret. 

Der har imidlertid endnu ikke kunnet opnås enighed om en slukningsaftale mellem Slagelse 

Brand & Redning (Sorø Kommune) og Vestsjællands Brandvæsen om de dele af station 

Ruds Vedby Brandstations slukningsområde, der ligger i Kalundborg Kommune. 

Forhandlinger pågår fortsat på administrativt niveau. 

 

Indstillinger 

Projektleder indstiller 

• At orienteringen tages til efterretning 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Sorø og Lejre kommuner udtrådte af Vestsjællands Brandvæsen ved årsskiftet 2020/2021. 

Overgangen foregik uden større udfordringer – og de, der var, blev løst mellem parterne 

uden at administrationskommunen / projektleder blev involveret. 

Af udtrædelsesaftalen fremgik, at brandslukningsaftaler mellem parterne skulle være 

indgået inden 1. november 2020. Medio december blev projektleder gjort opmærksom på, 

at der endnu ikke var indgået en brandslukningsaftale for de dele af Kalundborg Kommune, 

hvor Ruds Vedby Brandstation var nærmeste station – og at parterne økonomisk var så 

langt fra hinanden, at det ikke var realistisk at der ville kunne opnås enighed. 

Forhandlingerne foregår på den baggrund ikke længere mellem beredskabsdirektøren i 

Vestsjællands Brandvæsen og beredskabschefen i Slagelse Brand & Redning – men mellem 

Sorø Kommune og administrationskommunen. Disse forhandlinger pågår fortsat. 

Projektet forventes endeligt afsluttet, når regnskab 2020 samt den endelige fordeling af 

egenkapitalen foreligger på Beredskabskommissionens møde i april måned. Som det 

fremgår af delingsaftalen, deltager de udtrædende kommuner i godkendelsen af R-2020 og 

den endelige fordeling af egenkapitalen. Som Beredskabskommissionen tidligere er blevet 

orienteret om, er det aftalt med revisor, at R-2020 med tilhørende fordeling af 

egenkapitalen bliver udsendt til gennemsyn i administrationerne i de 5 hidtidige 

ejerkommuner, inden regnskabet fremsendes til godkendelse i Beredskabskommissionen. 

Revisor forestår denne ”høring” i ejerkommunerne. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser 

Punkt 2: Status på Lejre og Sorø Kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

http://www.vsbv.dk/
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Foreløbig regnskab 2020 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Foreløbig prognose for 2020 viser et forventet mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Sidste 

budgetopfølgning pr. 31. oktober udviste et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. forskellen 

udgør ca. 2,6 mio. kr.  
 

Indstillinger 

Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.  

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Foreløbig regnskab for 2020 viser et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr.  
Sidste budgetopfølgning viste et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.  
 
Budgetstyring i 2020 har været præget af COVID-19 situationen, hvor der har været større 
usikkerhed omkring omsætning og udgifter ifbm. nedlukningen af samfundet i det meste af 

2020. Der har været styret med et forsigtighedsprincip. 
Uddannelse og personaleudgifter har været mindre end først budgetteret, da nedlukningen har 
gjort det sædvanlige aktivitetsniveau umuligt. 
 
På sekretariatet har planlagte IT-investeringer for ca. 0,2 mio. kr. vedtaget i investeringsplanen 
været budgetteret, disser er nu lagt ud i driften. Endeligt er fakturaen til 
administrationskommunen ca. 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret.   
 
Vagtcentralen har omsat ca. 0,1 mio. kr. mere end budgetteret ved sidste budgetopfølgning. 

Der er brugt ca. 0,1 mio. kr. mindre på drift og vedligehold på vagtcentralen end budgetteret. 
 
Udviklings- og planlægningsafdelingen har ikke fået ansat en områdeleder i 2020, hvorfor 
budgetteret løn er sparet med ca. 0,1 mio. kr. Der var budgetteret med ca. 0,1 mio. kr. mere til 
konsulent til RBD-arbejdet, som ikke bliver iværksat før 2021, når ny leder af afdelingen kan 
lede arbejdet. Der er endvidere modtaget ca. 0,2 mio. kr. mere i refusion end budgetteret, pga. 
afbrudt barsel. Sidst er der brugt ca. 0,1 mio. kr. mindre i personale og driftsudgifter end 
budgetteret. 
 

Fælles Operativ afdelingen har en forskel på 1 mio. kr. fra sidste budgetopfølgning. 
Hovedparten af denne forskel udgør afsat 0,7 mio. kr. til ekstra kørsler til Falck. Da 
aktivitetsniveauet ikke har givet anledning til at Falck sendte en ekstra regning, er disse sparet. 
Igen har det ikke på grund af nedlukningen ikke været muligt at bruge det budgetterede beløb 
til personale og uddannelse, her udgør forskellen ligeledes ca. 0,2 mio. kr. De sidste 0,1 mio. 
kr. er ikke forbrugt budget til investering i materiel. 
 

Punkt 3: Foreløbig regnskab 2020

http://www.vsbv.dk/
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De andre 17 afdelinger, 15 stationer, de frivillige og Ø-beredskabet har tilsammen brugt ca. 0,4 

mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning. Hvilket består at lidt højere omsætning end 
budgetteret og hovedsageligt generelt mindre forbrug af personale- og driftsudgifter. 
 
Sideaktiviteterne henter et overskud på ca. 0,3 mio. kr. mere end forventet ved sidste 
budgetopfølgning. Her har forsigtighedsprincippet spillet ind, da det var usikkert hvad 
nedlukningen af samfundet i sidste ende ville betyde for driften af Vestsjællands Brandvæsen. 
 
  
   31.12.19  31.01.20  29.02.20  30.04.20 31.08.20 31.10.20 31.12.20 Forskel  

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

Kerneopgaven   -49,3  -54,3   -54,0  -53,8 -53,4 -53,4 -51,1 2,3  

(specificeret således)                 

- Sekretariat  -5,1  -5,6  -5,9  -6,0 -7,0 -6,8 -6,5 0,3  

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

- Udv. Og Planlægning -5,2  -5,1   -5,1  -5,3 -4,5 -4,7 -4,3 0,4  

- Fælles Operativ  -2,7  -7,9   -7,8  -8,0 -7,5 -7,5 -6,5  1,0  

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

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

              

Sideaktiviteter  2,2  3,3   3,2  2,8 2,5 2,6 2,9 0,3  

Forventet resultat  0,9  1,0  1,1   0,9 1,0 1,2 3,8 2,6  

  
  
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   237 145  137  102  118  1603 

  
Der er i budget 2020 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 
2019.  
 

 

Økonomiske konsekvenser  

Forventet regnskab for 2020 forventes at være ca. 3,8 mio. kr., inden revisionen har haft 

materialet til gennemsyn. 
  
 

http://www.vsbv.dk/


Total VSBV 2020
Pr. 31.12.20 Forventet forbrug Budget Resultat Oprindeligt Diff.

VSBV total 48.140.103 -51.937.191 -3.797.088 1.000.000 -                 2.797.088                              

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 3.903.876 3.854.860 2.890.840 3.892.892 -3.797.088 

Hovedaktiviteter

Finansiering -51.937.191 -51.937.191 -54.252.291 2.315.100

Hovedaktivitet 
total 51.073.736 2020 2019

Tjekfelt 54.252.291 194.956
Sekretariatet 494.813 1.415.803 292.214 219.850 204.261 378.472 631.168 375.785 570.190 418.104 424.970 1.068.763 6.494.394 5.571.639 922.755 117 77
Vagtcentralen 722.223 154.284 206.620 -3.587.513 93.351 141.735 -405.808 324.856 152.683 273.424 -148.321 -252.453 -2.324.918 -1.597.119 -727.799 146 128

Myndighedsafdelingen 655.413 343.262 484.532 416.737 384.089 268.028 259.248 296.641 224.681 431.961 197.682 388.734 4.351.008 5.331.036 -980.028 82 95

-2.097.575 
Operativt fælles 320.987 349.373 448.525 321.766 337.234 490.309 285.221 255.669 600.114 489.790 491.978 2.128.065 6.519.032 7.932.295 -1.413.263 82 99
Indsatsledelse 320.167 327.341 293.309 253.179 231.247 275.511 244.070 276.413 331.167 271.243 277.548 382.803 3.483.998 3.779.906 -295.908 92 93

Asnæs station 680.757 176.769 181.687 257.552 152.969 176.661 161.683 132.999 215.455 312.792 222.908 226.251 2.898.483 3.036.406 -137.923 95 103
Lumsås station 62.068 33.117 58.447 36.716 22.555 84.137 32.588 29.507 47.289 107.393 52.052 31.711 597.580 629.511 -31.931 95 86
Nykøbing station 601.094 246.912 278.703 289.320 199.213 356.271 220.286 193.139 268.178 331.690 263.747 256.805 3.505.358 3.118.222 387.136 112 129
Kirke Hyllinge station 212.268 251.159 393.838 183.532 26.931 191.215 220.004 91.299 197.083 141.655 159.573 186.088 2.254.646 2.515.858 -261.212 90 109
Hvalsø station 141.717 240.093 616.370 58.073 58.426 68.738 74.154 54.542 138.099 111.878 151.961 172.251 1.886.302 1.734.695 151.607 109 124
Tølløse station 61.186 65.585 86.437 58.720 42.962 64.871 58.745 51.407 29.751 77.053 32.142 62.982 691.841 770.865 -79.024 90 57
Frivillige 36.244 94.277 18.434 1.404 2.045 201.959 7.370 21.809 32.150 34.076 103.367 183.389 736.524 247.366 489.158 298 68
Ø-beredskab 12.450 21.133 8.983 8.543 13.400 9.466 849 23.257 2.161 76 10.875 52.588 163.781 271.696 -107.915 60 32
Holbæk station 3.302.869 59.849 57.206 36.673 -34.488 111.538 26.119 5.559 28.313 -76.743 16.745 -17.656 3.515.983 3.515.398 585 100 105
Sorø station 495.078 236.309 270.022 364.604 173.418 506.331 -180.748 223.387 489.422 219.530 236.239 521.553 3.555.145 3.530.040 25.105 101 104
Gørlev station 117.640 118.560 64.633 107.100 119.982 83.506 40.566 78.613 88.505 95.624 114.164 185.095 1.213.988 1.394.851 -180.863 87 53
Kalundborg station 605.809 363.308 187.959 418.396 331.137 284.700 258.944 266.301 515.471 490.606 512.469 708.320 4.943.420 5.661.095 -717.675 87 189
Ruds Vedby Station 1.860.338 -10.892 9.427 47.736 -13.549 34.452 -8.237 1.875 -24.362 -29.820 54.761 -27.916 1.893.813 1.978.940 -85.127 96 111
Snertinge Station 1.663.589 -26.002 6.006 38.305 -6.549 27.368 -16.501 4.122 20.761 -21.826 6.333 24.405 1.720.011 1.803.203 -83.192 95 116
Orø station 73.740 -420.569 82.345 40.927 27.057 101.459 37.595 27.726 73.550 69.465 39.648 52.359 205.302 268.584 -63.283 76 58
Tuse Næs station 898.886 4.434 18.509 22.434 0 28.598 26.980 269 28.512 28.910 0 3.228 1.060.760 1.065.315 -4.555 100 103
Mørkøv station 1.733.935 -6.424 14.146 -4.834 -5.138 22.901 -738 -27.603 -904 20.153 -9.836 -28.372 1.707.286 1.692.489 14.797 101 95

Sideaktiviteter
Sideaktivitet 

total -2.933.633 0 -2.933.633 

Kursusvirksomhed 50.325 -38.800 29.362 17.264 12.433 -32.458 -18.527 20.351 34.140 18.384 -71.021 -8.771 12.682 0 12.682
Miljøafdelingen 85.425 80.100 -23.456 -34.433 107.329 91.996 50.278 156.844 121.823 182.885 36.444 -659.450 195.785 195.785
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 1.931 8.203 -42.680 -37.894 -56.098 -56.098 
Lumsås station 410 2.286 0 0 0 -231.893 19.197 2.495 0 2.080 -797 0 -206.222 -206.222 
Nykøbing station 7.383 -131.264 -151.580 -52.627 -36.633 -89.896 -98.988 -26.597 -183.511 -128.466 -185.903 -273.105 -1.351.187 -1.351.187 
Kirke Hyllinge station 65.620 -79.600 51.864 21.027 -18.953 -20.910 15.139 -39.191 -34.465 -34.133 -5.627 -59.324 -138.553 -138.553 
Hvalsø station 40.205 29.268 -22.220 16.003 7.054 -32.866 18.130 -18.255 23.872 21.972 -10.159 -23.226 49.778 49.778
Tølløse station 1.629 826 1.651 413 0 0 4.977 0 414 830 1.670 0 12.410 12.410
Holbæk station 0 -32.713 0 0 0 -10.444 -21.730 0 -22.704 -4.824 -18.442 -127.228 -238.085 -238.085 
Sorø station 73.660 -59.175 36.972 10.625 -27.140 84.449 48.038 -28.474 -139.154 41.185 -26.211 -350.957 -336.182 -336.182 
Gørlev station 36.899 -53.018 69.035 3.003 -57.013 23.728 45.452 -32.910 26.636 16.508 53.167 -66.995 64.492 64.492
Kalundborg station -56.776 23.210 -20.746 40.277 -74.701 -9.104 71.998 -48.396 45.796 -70.110 -46.575 -808.238 -953.365 -953.365 
Ruds Vedby Station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snertinge Station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orø station 1.528 2.373 -2.817 1.238 0 -557 11.841 -1.972 829 3.312 -4.031 -914 10.830 10.830
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 3, Bilag 1: Foreløbig regnskab 2020.pdf
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Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 
Åbent 

 

Sagstype 

Orientering. 

 

Resume og sagens baggrund 

Ved budgetgennemgang pr. 31.januar 2021 forventes det godkendte budget at dække det 

forventet forbrug.  

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.  

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Budgetopfølgning pr. 31.01.21 viser at det budgetterede beløb, svare til det forventede forbrug. 

I budgettet ligger en uforudset stigning på forsikringer på ca. 0,3 mio. kr. Det forventede 

forbrug er forsøgt nedjusteret med ca. 0,3 mio. kr., med flere besparelsestiltag, for at kunne 

rumme denne stigning i det vedtaget budget.  

Vestsjællands Brandvæsens forsikringer var i efteråret 2020 i udbud. Det billigste og 

accepterede tilbud fra Gjensidige betyder en stigning i forsikringerne fra 2021 og frem på ca. 

0,3 mio. kr. Denne stigning var ikke medregnet da budget 2021 blev vedtaget. 

Da budgetåret for 2021 lige er påbegyndt, er Vestsjællands Brandvæsens budget tilrettet, via 

div. nedjusteringer hvor der så må tilsvarende spares.  

 

Der pågår pt. to større projekter, som også kan forventes, at få indvirkning på Vestsjællands 

Brandvæsens budget for 2021 og fremadrettet. Det drejer sig om udgiften ifbm. udrykninger 

fra Ruds Vedby brandstation i Vestsjællands Brandvæsens udrykningsområde, hvor taksten for 

dette ikke er endeligt forhandlet på plads. 

Endeligt er der også projektet omkring vagtcentralen, hvor det fortsat er uvist hvad 

beslutningen ender med, og dermed også hvad det vil få af økonomiske konsekvenser.   

Budgetåret 2021 er som 2020 også præget af COVID-19 situationen, hvorfor der vil være større 

usikkerheder end ellers omkring nogle indtægter og udgifter.   

Udtrækning af Sorø- og Lejre kommuner forventes opgjort senest ved regnskabsaflæggelsen i 

april, hvormed den fulde økonomiske konsekvens heraf kendes. 

  
   Budget  31.01.21  Forskel  

Budget  40,9  40,9  0  

Kerneopgaven   -43,9  -43,6  0,3  

(specificeret således)          

- Sekretariat  -6,5  -6,5  0  

- Vagtcentral  1,0  0,9  -0,1  

- Udv. Og Planlægning -4,4  -4,3  0,1  

- Fælles Operativ  -6,5  -6,3  0,2  

- Indsatsledere  -2,8  -2,6   0,2  

- Stationer i alt  -24,7  -24,8  -0,1  

        

Sideaktiviteter  3,0  2,7   -0,3  

Forventet resultat  0,0  0,0  -0,0  

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021

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   237 145  137  102   118 1603  

2021 88             

  

Der er i budget 2021 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 

2020. I 2021 er tallet kun for 3 kommuner. De andre år er de for 5 kommuner. 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Det vedtaget budget forventes at svare til forbruget i 2021. En uforudset udfordring på ca. 0,3 

mio. kr. forsøges for nuværende, at indeholdes i det vedtagne budget.  

  

 

http://www.vsbv.dk/


Total VSBV 2021
Pr. 31.01.21 Forventet forbrug Budget Resultat Oprindeligt

VSBV total 40.932.180 -40.897.873 34.307 -                               

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

VSBV
Total -8.125.612 2.747.014 2.620.891 -7.424.464 2.068.464 3.190.038 -4.524.467 2.177.702 2.145.922 2.832.826 -4.741.409 7.067.403 34.308

Hovedaktiviteter

Finansiering -20.499.539 -6.799.444 -6.799.444 -6.799.445 -40.897.872 -40.897.873 1

Hovedaktivitet 
total 43.594.801 2021 2020

Tjekfelt 40.899.076
Sekretariatet 632.502 350.747 420.595 429.599 404.148 524.844 366.564 348.742 399.224 766.704 490.204 1.316.462 6.450.335 6.483.174 -32.839 10 9

Udvikling og Planlægning 267.433 486.054 355.742 348.122 336.292 362.513 325.490 305.077 331.777 310.805 318.123 540.123 4.287.550 4.294.672 -7.122 6 9

-460.186 
Operativt fælles 819.921 222.576 203.044 249.467 193.750 406.685 198.844 178.223 204.701 287.701 847.701 2.496.947 6.309.560 6.456.008 -146.448 13 4
Vagtcentralen 336.265 203.682 189.749 -3.026.933 122.766 173.261 71.805 227.032 138.494 333.837 250.259 49.578 -930.205 -897.469 -32.736 -36 -45 
Indsatsledelse 170.337 257.660 262.554 192.564 172.924 191.499 175.931 187.589 171.979 234.343 225.800 348.634 2.591.814 2.872.815 -281.001 7 8

533.251
Asnæs station 650.457 211.840 226.620 227.852 166.638 190.734 136.113 141.951 180.131 187.809 152.245 225.476 2.697.866 2.772.632 -74.766 24 24
Lumsås station 68.086 42.311 65.447 36.716 20.930 -14.887 59.428 48.040 34.540 67.520 23.080 123.492 574.703 393.470 181.233 12 10
Nykøbing station 485.312 283.007 366.608 287.639 197.510 299.105 215.821 201.641 366.052 296.580 202.000 285.207 3.486.482 2.144.556 1.341.926 14 20
Tølløse station 74.018 96.109 101.903 67.883 64.431 63.475 85.094 67.810 50.933 56.599 57.960 -4.226 781.989 781.964 25 9 8
Frivillige 83.688 62.478 29.164 13.784 13.125 101.677 22.773 64.910 -75.394 34.108 31.056 413.759 795.128 700.000 95.128 11 15
Ø-beredskab 21.291 21.133 8.983 8.543 13.400 12.470 17.744 19.707 13.000 21.000 13.000 85.000 255.271 250.000 5.271 8 32
Holbæk station 3.537.199 66.044 57.586 36.673 -34.488 42.070 7.976 -16.880 51.953 -49.623 -56.481 242.291 3.884.320 3.294.141 590.179 91 95
Gørlev station 55.018 169.048 88.068 159.126 113.459 126.436 85.397 81.883 97.182 181.101 80.760 214.613 1.452.091 1.487.858 -35.767 4 8
Kalundborg station 430.283 269.346 250.504 381.411 300.683 574.890 480.295 232.350 339.756 596.393 219.372 1.389.875 5.465.158 4.546.696 918.462 8 11
Snertinge Station 1.647.268 -14.620 6.006 38.305 -6.549 1.500 25.370 -1.174 -12.960 25.370 11.786 57.000 1.777.302 1.780.806 -3.504 93 92
Orø station 67.744 76.503 80.575 58.225 54.564 56.551 37.575 58.914 55.553 29.950 58.539 113.000 747.693 743.775 3.918 9 27
Tuse Næs station 951.104 14.587 18.509 22.434 0 -7.566 37.376 0 -5.000 37.376 0 64.935 1.133.755 1.081.384 52.371 84 84
Mørkøv station 1.840.380 8.526 14.146 -4.834 -5.138 -16.500 576 -19.006 -21.483 766 12.970 23.587 1.833.990 1.712.595 121.395 100 102

Sideaktiviteter
Sideaktivitet 

total -2.662.621 0 -2.662.621 

Kursusvirksomhed 15.000 12.860 12.571 -2.461 -9.567 -2.648 12.352 12.352 -5.648 -5.648 -33.648 -5.648 -133 0 -133 
Miljøafdelingen 65.911 50.926 -27.112 -42.907 42.282 73.052 -154.459 3.393 72.143 -15.154 -44.435 118.601 142.241 0 142.241

Asnæs station 5.668 35.916 -7.111 12.666 35.975 12.693 14.416 -27.406 -1.926 -7.427 -45.487 46.740 74.717 74.717 -49 
Lumsås station 0 2.286 0 0 0 6.222 18.012 8.875 3.875 3.875 -228.206 3.875 -181.186 -181.186 47
Nykøbing station 12.252 -127.090 -146.154 -52.627 -31.235 3.517 13.315 -28.213 8.924 -350.547 -185.465 -457.063 -1.340.386 -1.340.386 1.540
Tølløse station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Holbæk station 0 -32.713 0 0 0 -10.549 0 0 -77.777 -86.287 -83.488 -58.460 -349.274 -349.274 240.905
Gørlev station 86.172 -59.268 45.000 41.538 -49.167 17.352 18.107 27.898 -41.798 4.200 -25.671 -27.496 36.867 36.867 1.100
Kalundborg station 50.593 34.566 -958 -110.305 -50.769 20.934 562 50.603 -135.234 -131.450 -161.268 -532.384 -965.110 -965.110 -46.648 
Snertinge Station 0 0 0 0 0 414 0 891 425 425 -74.575 -4.015 -76.435 -76.435 -79.939 
Orø station 25 2.500 -1.148 2.500 2.500 -19.705 2.500 2.500 2.500 2.500 1.905 -2.500 -3.923 -3.923 -5 
Tuse Næs station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.371
Mørkøv station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.395

Forbrugs-
procent Samme tid

Procent pr. opfølg.  31.01.21
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Godkendelse af revideret forretningsorden for 

Beredskabskommissionen 
Åbent 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Det fremgår af Vestsjællands Brandvæsens vedtægt §4, stk.4, at Beredskabskommissionen 

selv fastsætter sin dagsorden. Lejre og Sorø kommuners udtræden af selskabet betyder, at 

der er foretaget ændringer i vedtægten, som også medfører tilpasninger af den gældende 

forretningsorden. 

Det fremsendte forslag til forretningsorden indarbejder ændringer i lovgivningen og i 

vedtægten. Herudover er indarbejdet forslag til ændringer, for at tydeliggøre 

bestemmelserne samt for at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med gældende 

praksis. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at fremsendte forslag til forretningsorden godkendes. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Vestsjællands Brandvæsens vedtægts § 4, stk. 4, at 

Beredskabskommissionen selv fastsætter sin forretningsorden. Lejre og Sorø kommuners 

udtræden af selskabet har betydet en række ændringer i vedtægten, som tillige medfører 

ændringer i forretningsordenen.  

Da der siden vedtagelsen af den eksisterende forretningsorden også er fremkommet 

ændringer i lovgivningen, om politidirektørens ret til at indkalde Beredskabskommissionen 

er dette også indarbejdet i det fremsendte forslag til forretningsorden. 

Endvidere har administrationen benyttet lejligheden til at foretage nogle præciseringer af 

teksten for at sikre entydighed samt ændringer for at bringe forretningsordenen i 

overensstemmelse med gældende praksis. 

Endelig har administrationen foreslået, at forretningsordenen skal godkendes på 2 på 

hinanden følgende møder – for at sikre, at forretningsordenen ikke kan ændres med 

baggrund i en enkelt konkret situation. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Bilag:  

• Forslag til revideret forretningsorden 

• Sammenligning mellem gældende og forslag til ny forretningsorden 

Punkt 5: Godkendelse af revideret forretningsorden for Beredskabskommissionen

http://www.vsbv.dk/
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Forretningsorden for Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, 

Kalundborg, og Odsherred kommuner. 

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fastsat 

denne forretningsorden for Vestsjællands Brandvæsens virksomhed. 

1. Vestsjællands Brandvæsen 

1.1. Vestsjællands Brandvæsen er et kommunalt fællesskab godkendt af de kommunale 

tilsynsmyndigheder efter kommunestyrelseslovens § 60. 

1.2. Vestsjællands Brandvæsen har overtaget kompetencen fra ejerkommunerne med 

hensyn til de sagligt afgrænsede områder, som er omfattet af 

formålsbestemmelsen i Vestsjællands Brandvæsens vedtægter. 

 

2. Beredskabskommissionen 

2.1. Beredskabskommissionen udpeges jf. vedtægtens § 3 stk. 1. 

2.2. I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 vælger beredskabskommissionen selv sin 

formand og næstformand blandt borgmestrene fra de deltagende kommuner. 

Valget gælder for den kommunale valgperiode. 

2.3. Formand og næstformand vælges på det konstituerende møde. 

2.4. I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne 

forretningsorden er tillagt formanden. 

 

3. Beredskabskommissionens opgaver 

3.1. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsen drives i 

overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne. 

3.2. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsens administrative 

organisering og økonomiske forvaltning er forsvarlig, og at der ansættes en 

beredskabsdirektør. 

3.3. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende budget og flerårige 

budgetoverslag og fremsende disse til ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd. 

3.4. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende Vestsjællands 

Brandvæsens regnskab samt revisionens beretning. 

3.5. Beredskabskommissionen skal fastsætte takster for Vestsjællands Brandvæsens 

ydelser. 

3.6. Beredskabskommissionen skal udarbejde en plan for risikobaseret dimensionering 

af redningsberedskabet.  

3.7. Beredskabskommissionen arbejder, som udgangspunkt, med strategiske opgaver. 

 

4. Beredskabskommissionsmøder 

4.1. Vestsjællands Brandvæsen indkalder til et konstituerende 

beredskabskommissionsmøde, som afholdes tidligst muligt efter funktionsperiodens 

begyndelse. 

4.2. Beredskabskommissionens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt 

i beredskabskommissionen. Mødetidspunkterne for det kommende år aftales på et 

beredskabskommissionsmøde i sidste kvartal i året før. Mødedatoerne i det første 

år i funktionsperioden aftales på det konstituerende møde. 

Punkt 5, Bilag 1: Forslag til revideret forretningsorden.pdf
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4.3. Beredskabskommissionen afholder mindst 4 årlige møder. 

4.4. Ekstraordinære beredskabskommissionsmøder kan indkaldes af hver af 

borgmestrene eller politidirektøren, når de finder det nødvendigt. Der kan ligeledes 

indkaldes til ekstraordinært møde, såfremt mindst 4 øvrige medlemmer skriftligt 

forlanger dette. 

4.5. Vestsjællands Brandvæsen eller formanden indkalder til ekstraordinære 

beredskabskommissionsmøder. Indkaldelsen skal være skriftlig og - så vidt muligt 

med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ikke ske med mindre end 7 dages varsel, 

medmindre alle beredskabskommissionsmedlemmer er enige. 

4.6. Beredskabskommissionsmøderne afholdes som udgangspunkt med fysisk 

fremmøde, men kan afholdes elektronisk, såfremt formanden finder det mest 

hensigtsmæssig. Protesterer et medlem skal mødet holdes fysisk. Der kan 

undtagelsesvist afholdes skriftlige beredskabskommissionsmøder, medmindre et 

beredskabskommissionsmedlem protesterer mod dette. 

4.7. Formanden leder møderne. 

 

5. Dagsorden 

5.1. Formanden fastsætter dagsordenen for beredskabskommissionens møder, som 

sendes til beredskabskommissionens medlemmer samt personlige stedfortrædere 

senest 5 hverdage inden mødets afholdelse. Dog kan en tillægsdagsorden sendes 

til beredskabskommissionen, så den er medlemmerne i hænde inden mødets 

afholdelse.  

5.2. Et beredskabskommissionsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen 

5.3. Forslag til dagsordenen for ordinære møder fremsendes til Vestsjællands 

Brandvæsen eller til formanden senest 6 hverdage inden mødets afholdelse. 

 

6. Beslutninger 

6.1. Beredskabsdirektøren udarbejder indstillinger til beredskabskommissionens 

beslutninger. 

6.2. Beredskabskommissionens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de 

tilstedeværende medlemmer. 

6.3. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de 

stemmeberettigede medlemmer og ejerkommunerne er repræsenteret.  

6.4. Formanden kan på beredskabskommissionens vegne afgøre sager, der ikke tåler 

opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På det førstkommende 

beredskabskommissionsmøde orienteres beredskabskommissionen om sådanne 

sager. 

 

7. Protokol 

7.1. Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert beredskabskommissionsmøde. 

Protokollatet underskrives eller tiltrædes elektronisk af de tilstedeværende 

beredskabskommissionsmedlemmer. 

7.2. Et beredskabskommissionsmedlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin 

afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen. 

7.3. Senest en uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til 

beredskabskommissionens medlemmer samt til de personlige stedfortrædere. 

Punkt 5, Bilag 1: Forslag til revideret forretningsorden.pdf
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7.4. Samtidigt med udsendelse af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens 

medlemmer offentliggøres den på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside. 

 

8. Forfald 

8.1. Et beredskabskommissionsmedlem, der er forhindret i at deltage i et 

beredskabskommissionsmøde, kan indkalde medlemmets stedfortræder. 

 

9. Habilitet 

9.1. Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan 

interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i 

beredskabskommissionens forhandling og afstemning om sagen. 

9.2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give 

anledning til spørgsmål om inhabilitet. 

9.3. Inden beredskabskommissionen træffer beslutning om indgåelse af privatretlige 

eller andre sager, hvorom en ejerkommune eller et kommunalt fællesskab eller 

selskab som helt eller delvist ejes af en ejerkommune, kan have væsentlige 

modsatrettede interesser, skal beredskabskommissionen tage stilling til, om der 

foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om 

inhabilitet. 

9.4. Et beredskabskommissionsmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i 

beredskabskommissionens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i 

forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode 

beredskabskommissionen om en redegørelse for beredskabskommissionens 

beslutning. 

 

10. Meddelelser 

10.1. Al korrespondance til beredskabskommissionens medlemmer kan ske ved 

elektronisk kommunikation. 

Beredskabskommissionens medlemmer skal oplyse elektronisk postadresse til 

Vestsjællands Brandvæsen og løbende ajourføre dette. Kan medlemmet ikke 

modtage sikkerpost på den oplyste elektroniske postadresse, skal medlemmet 

oplyse sit cpr.nr. til brug for fremsendelse af fortroligt eller følsomt materiale via 

e-Boks. 

 

11. Samarbejde 

11.1. Den generelle og overordnede kontakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og 

ejerkommunerne skal varetages af politikere eller af embedsmænd, der er ansat i 

den kommunale forvaltning. 

11.2. Beredskabskommissionen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af 

samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd. Beredskabskommissionen bestemmer i det enkelte 

tilfælde sammensætningen af arbejdsgrupperne. 

 

 

 

 

Punkt 5, Bilag 1: Forslag til revideret forretningsorden.pdf

http://www.vsbv.dk/


 

 

 
 

  

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   O D S H E R R E D  |  V S B V . D K  

12. Driftsforum 

12.1. Driftsforum er et fast arbejdsudvalg nedsat af beredskabskommissionen. 

Driftsforum består af en af hver af ejerkommunerne udpeget leder samt 

beredskabsdirektøren. 

12.2. Driftsforum har til formål  

− at bistå Vestsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør med samarbejdet 

mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd. 

− at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og 

informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå 

"overraskelser" mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne og 

ejerkommunerne imellem 

− at sikre at kommunalbestyrelserne/byrådene på administrativt niveau er direkte 

repræsenteret i forhold til Vestsjællands Brandvæsens direktion, herunder 

særligt i forbindelse med forberedelsen af beredskabskommissionens 

beslutninger af væsentlig betydning, og 

− at bidrage til den fornødne forberedelse af interessentkommunernes 

beslutninger om Vestsjællands Brandvæsens forhold. 

12.3. Driftsforum afholder mindst 4 møder årligt. Vestsjællands Brandvæsens direktør 

indkalder til møder. Der holdes mindst et møde forud for 

beredskabskommissionens møder. Herudover afholdes der møde, hvis et medlem 

af Driftsforum anmoder om det. 

12.4. Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende for Driftsforum. 

12.5. Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjællands Brandvæsens direktør. 

12.6. Et medlem kan konkret lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som handler 

på vegne af medlemmet. Stedfortræderen skal have samme 

beslutningskompetence som det ordinære medlem. Det ordinære medlem af 

Driftsforum er ansvarlig for sin stedfortræders arbejde og dispositioner i 

Driftsforum. 

12.7. Stedfortræderen skal informere medlemmet om drøftelserne på mødet, og den 

kommunale forvaltning skal sikre, at alt relevant dokumentation/information tilgår 

kommunalbestyrelsen/byrådet. Referat og andet materiale sendes til det ordinære 

medlem af Driftsforum. 

 

13. Ikrafttræden 

13.1. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen. 

13.2. Beredskabskommissionen skal mindst én gang i valgperioden behandle 

forretningsordenen og drøfte om der er anledning til ændring af 

forretningsordenen. 

13.3. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages ved to på hinanden følgende møder. 
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Oprindelig forretningsorden Forslag til revideret forretningsorden Kommentarer 

Forretningsorden for Den Fælleskommu-

nale Beredskabskommission for Holbæk, 

Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø 

kommuner. 

 

Forretningsorden for Den Fælleskommu-

nale Beredskabskommission for Holbæk, 

Kalundborg, og Odsherred kommuner. 

Lejre og Sorø udgår som følge af kommu-

nernes udtræden af selskabet. 

Beredskabskommissionen for Vestsjællands 

Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fastsat 

denne forretningsorden for Vestsjællands 

Brandvæsens virksomhed. 

 

Beredskabskommissionen for Vestsjællands 

Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fast-

sat denne forretningsorden for Vestsjæl-

lands Brandvæsens virksomhed. 

Foreslås videreført uændret 

1. Vestsjællands Brandvæsen 1. Vestsjællands Brandvæsen  

1.1. Vestsjællands Brandvæsen er et kom-

munalt fællesskab godkendt af de kom-

munale tilsynsmyndigheder efter kom-

munestyrelseslovens § 60. 

1.2. Vestsjællands Brandvæsen er et kom-

munalt fællesskab godkendt af de kom-

munale tilsynsmyndigheder efter kom-

munestyrelseslovens § 60. 

 

Foreslås videreført uændret 

1.2. Vestsjællands Brandvæsen har overta-

get kompetencen fra ejerkommunerne 

med hensyn til de sagligt afgrænsede 

områder, som er omfattet af formålsbe-

stemmelsen i Vestsjællands Brandvæ-

sens vedtægter. 

1.2. Vestsjællands Brandvæsen har overtaget 

kompetencen fra ejerkommunerne med 

hensyn til de sagligt afgrænsede områ-

der, som er omfattet af formålsbestem-

melsen i Vestsjællands Brandvæsens 

vedtægter. 

Foreslås videreført uændret 

2. Beredskabskommissionen 2. Beredskabskommissionen  

2.1. Beredskabskommissionen udpeges jf. 

vedtægtens § 3 stk. 1. 

2.1. Beredskabskommissionen udpeges jf. 

vedtægtens § 3 stk. 1. 

Foreslås videreført uændret 

2.2. I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 væl-

ger beredskabskommissionen selv sin 

2.2. I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 væl-

ger beredskabskommissionen selv sin 

”fra de deltagende kommuner” foreslås tilfø-

jet. 
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formand og næstformand blandt de 5 

borgmestre. Valget gælder for den kom-

munale valgperiode. 

 

formand og næstformand blandt borg-

mestrene fra de deltagende kommuner. 

Valget gælder for den kommunale valg-

periode. 

2.3. Formand og næstformand vælges på det 

konstituerende møde. 

2.3. Formand og næstformand vælges på det 

konstituerende møde. 

Foreslås videreført uændret 

2.4. I formandens fravær udøver næstfor-

manden de beføjelser, som i denne for-

retningsorden er tillagt formanden. 

 

2.4. I formandens fravær udøver næstfor-

manden de beføjelser, som i denne for-

retningsorden er tillagt formanden. 

Foreslås videreført uændret 

3. Beredskabskommissionens opgaver 3. Beredskabskommissionens opgaver  

3.1. Beredskabskommissionen skal sikre, at 

Vestsjællands Brandvæsen drives i over-

ensstemmelse med lovgivningen og 

vedtægterne 

 

3.1. Beredskabskommissionen skal sikre, at 

Vestsjællands Brandvæsen drives i over-

ensstemmelse med lovgivningen og ved-

tægterne. 

 

Foreslås videreført uændret 

3.2. Beredskabskommissionen skal sikre, at 

Vestsjællands Brandvæsens administra-

tive organisering og økonomiske forvalt-

ning er forsvarlig. 

 

3.2. Beredskabskommissionen skal sikre, at 

Vestsjællands Brandvæsens administra-

tive organisering og økonomiske forvalt-

ning er forsvarlig, og at der ansættes en 

beredskabsdirektør. 

 

”og at der ansættes en beredskabsdirektør” 

foreslås tilføjet. 

3.3. Beredskabskommissionen skal hvert år 

inden 1. maj godkende budget og fler-

årige budgetoverslag og fremsende 

disse til ejerkommunernes kommunal-

bestyrelser/byråd. 

 

3.3. Beredskabskommissionen skal hvert år 

inden 1. maj godkende budget og fler-

årige budgetoverslag og fremsende disse 

til ejerkommunernes kommunalbestyrel-

ser/byråd. 

 

Foreslås videreført uændret 

3.4. Beredskabskommissionen skal hvert år 

godkende Vestsjællands Brandvæsens 

regnskab samt revisionens beretning.  

 

3.4. Beredskabskommissionen skal hvert år 

inden 1. maj godkende Vestsjællands 

Brandvæsens regnskab samt revisionens 

beretning. 

 

”inden 1. maj” foreslås tilføjet. 
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3.5. Beredskabskommissionen skal fastsætte 

takster for Vestsjællands Brandvæsens 

ydelser. 

 

3.5. Beredskabskommissionen skal fastsætte 

takster for Vestsjællands Brandvæsens 

ydelser. 

 

Foreslås videreført uændret 

 3.6. Beredskabskommissionen skal udarbejde 

en plan for risikobaseret dimensionering 

af redningsberedskabet.  

 

Nyt punkt foreslås tilføjet. 

3.6. Beredskabskommissionen arbejder, som 

udgangspunkt, med strategiske opga-

ver. 

 

3.7. Beredskabskommissionen arbejder, som 

udgangspunkt, med strategiske opgaver. 

 

Foreslås videreført uændret 

4. Beredskabskommissionsmøder 4. Beredskabskommissionsmøder  

4.1. Vestsjællands Brandvæsen indkalder til 

et konstituerende beredskabskommissi-

onsmøde, som afholdes tidligst muligt 

efter funktionsperiodens begyndelse. 

 

4.1. Vestsjællands Brandvæsen indkalder til 

et konstituerende beredskabskommissi-

onsmøde, som afholdes tidligst muligt 

efter funktionsperiodens begyndelse. 

 

Foreslås videreført uændret 

4.2. Beredskabskommissionens møder afhol-

des på tidspunkter, der på forhånd er 

aftalt i beredskabskommissionen. Møde-

tidspunkterne for det kommende år af-

tales på et beredskabskommissions-

møde i sidste kvartal i året før. Mødeda-

toerne i det første år i funktionsperioden 

aftales på det konstituerende møde. 

4.2. Beredskabskommissionens møder afhol-

des på tidspunkter, der på forhånd er af-

talt i beredskabskommissionen. Møde-

tidspunkterne for det kommende år afta-

les på et beredskabskommissionsmøde i 

sidste kvartal i året før. Mødedatoerne i 

det første år i funktionsperioden aftales 

på det konstituerende møde. 

 

Foreslås videreført uændret 

4.3. Beredskabskommissionen afholder 

mindst 4 årlige møder. 

 

4.3. Beredskabskommissionen afholder 

mindst 4 årlige møder. 

 

Foreslås videreført uændret 

4.4. Ekstraordinære beredskabskommissi-

onsmøder afholdes efter formandens be-

stemmelse, eller når det begæres af 4 

bestyrelsesmedlemmer. Begæring om 

ekstraordinært møde fremsættes 

4.4. Ekstraordinære beredskabskommissions-

møder kan indkaldes af hver af borgme-

strene eller politidirektøren, når de fin-

der det nødvendigt. Der kan ligeledes 

indkaldes til ekstraordinært møde, 

Punktet foreslås ændret, således at alle 3 

ejerkommuners borgmestre kan indkalde til 

beredskabskommissionsmøder. Politidirektø-

rens ret til at indkalde beredskabskommissi-

onen følger af Beredskabsloven. 

Punkt 5, Bilag 2: Sammenligning mellem gældende og forslag til ny forretningsorden.pdf

http://www.vsbv.dk/


 

 

  

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  O D S H E R R E D  |  V S B V . D K  

overfor Vestsjællands Brandvæsen eller 

formanden. 

 

såfremt mindst 4 øvrige medlemmer 

skriftligt forlanger dette. 

 

4.5. Vestsjællands Brandvæsen eller forman-

den indkalder til ekstraordinære bered-

skabskommissionsmøder. Indkaldelsen 

skal være skriftlig og - så vidt muligt 

med 14 dages varsel. Indkaldelse kan 

ikke ske med mindre end 7 dages var-

sel, medmindre alle beredskabskommis-

sionsmedlemmer er enige. 

 

4.5. Vestsjællands Brandvæsen eller forman-

den indkalder til ekstraordinære bered-

skabskommissionsmøder. Indkaldelsen 

skal være skriftlig og - så vidt muligt 

med 14 dages varsel. Indkaldelse kan 

ikke ske med mindre end 7 dages varsel, 

medmindre alle beredskabskommissi-

onsmedlemmer er enige. 

 

Foreslås videreført uændret 

 4.6. Beredskabskommissionsmøderne afhol-

des som udgangspunkt med fysisk frem-

møde, men kan afholdes elektronisk, så-

fremt formanden finder det mest hen-

sigtsmæssig. Protesterer et medlem skal 

mødet holdes fysisk. Der kan undtagel-

sesvist afholdes skriftlige beredskabs-

kommissionsmøder, medmindre et be-

redskabskommissionsmedlem proteste-

rer mod dette. 

 

Nyt punkt foreslås tilføjet – for at regulere 

de nye digitale muligheder. 

4.6. Formanden leder møderne. 

 

4.7. Formanden leder møderne. 

 

Foreslås videreført uændret 

5. Dagsorden 5. Dagsorden  

5.1. Formanden fastsætter dagsordenen for 

beredskabskommissionens møder, som 

sendes til beredskabskommissionens 

medlemmer samt personlige stedfortræ-

dere senest 7 dage inden mødets afhol-

delse. Dog kan en tillægsdagsorden sen-

des til beredskabskommissionen, såle-

des at den er medlemmerne i hænde in-

den mødets afholdelse.  

5.1. Formanden fastsætter dagsordenen for 

beredskabskommissionens møder, som 

sendes til beredskabskommissionens 

medlemmer samt personlige stedfortræ-

dere senest 5 hverdage inden mødets 

afholdelse. Dog kan en tillægsdagsorden 

sendes til beredskabskommissionen, så 

den er medlemmerne i hænde inden mø-

dets afholdelse.  

”Senest 7 dage inden mødets afholdelse” fo-

reslås ændret til ”senest 5 hverdage inden 

mødets afholdelse”. I praksis ingen æn-

dring, men en præcisering af hvad der me-

nes. 
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5.2. Et beredskabskommissionsmedlem har 

ret til at få en sag optaget på dagsorde-

nen 

 

5.2. Et beredskabskommissionsmedlem har 

ret til at få en sag optaget på dagsorde-

nen 

 

Foreslås videreført uændret 

5.3. Forslag til dagsordenen for ordinære 

møder fremsendes til Vestsjællands 

Brandvæsen eller til formanden senest 8 

dage inden mødets afholdelse. 

 

5.3. Forslag til dagsordenen for ordinære mø-

der fremsendes til Vestsjællands Brand-

væsen eller til formanden senest 6 hver-

dage inden mødets afholdelse. 

”senest 8 dage inden mødets afholdelse” fo-

reslås ændret til ”senest 6 hverdage inden 

mødets afholdelse”. En præcisering af hvad 

der menes. 

6. Beslutninger 6. Beslutninger  

6.1. Beredskabsdirektøren udarbejder indstil-

linger til beredskabskommissionens be-

slutninger. 

6.1. Beredskabsdirektøren udarbejder indstil-

linger til beredskabskommissionens be-

slutninger. 

 

Foreslås videreført uændret 

6.2. Beredskabskommissionens beslutninger 

kræver tilslutning fra et flertal af de af-

givne stemmer. 

 

6.2. Beredskabskommissionens beslutninger 

træffes ved simpelt flertal blandt de til-

stedeværende medlemmer. 

 

Foreslås videreført uændret 

6.3. Beredskabskommissionen er beslut-

ningsdygtig, når mindst halvdelen af 

medlemmerne og ejerkommunerne er 

repræsenteret. Der kan undtagelsesvist 

afholdes skriftlige beredskabskommissi-

onsmøder, medmindre et beredskabs-

kommissionsmedlem protesterer mod 

dette. 

6.3. Beredskabskommissionen er beslut-

ningsdygtig, når mindst halvdelen af de 

stemmeberettigede medlemmer og ejer-

kommunerne er repræsenteret.  

 

”Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige 

beredskabskommissionsmøder, medmindre 

et beredskabskommissionsmedlem proteste-

rer mod dette” foreslås slettet. 

Er erstattet af pkt. 4.6. 

6.4. Formanden kan på beredskabskommis-

sionens vegne afgøre sager, der ikke tå-

ler opsættelse eller ikke giver anledning 

til tvivl. På det førstkommende bered-

skabskommissionsmøde orienteres be-

redskabskommissionen om sådanne sa-

ger. 

 

6.4. Formanden kan på beredskabskommissi-

onens vegne afgøre sager, der ikke tåler 

opsættelse eller ikke giver anledning til 

tvivl. På det førstkommende beredskabs-

kommissionsmøde orienteres bered-

skabskommissionen om sådanne sager. 

 

Foreslås videreført uændret 
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7. Protokol 7. Protokol  

7.1. Der udarbejdes beslutningsprotokol ef-

ter hvert beredskabskommissionsmøde. 

Protokollatet underskrives af de tilstede-

værende beredskabskommissionsmed-

lemmer. 

 

7.1. Der udarbejdes beslutningsprotokol efter 

hvert beredskabskommissionsmøde. 

Protokollatet underskrives eller tiltrædes 

elektronisk af de tilstedeværende bered-

skabskommissionsmedlemmer. 

 

”eller tiltrædes elektronisk” foreslås tilføjet 

– som følge af nye digitale muligheder. 

7.2. Et beredskabskommissionsmedlem, der 

har deltaget i mødet, kan forlange sin 

afvigende mening kort indført i beslut-

ningsprotokollen. 

 

7.2. Et beredskabskommissionsmedlem, der 

har deltaget i mødet, kan forlange sin 

afvigende mening kort indført i beslut-

ningsprotokollen. 

 

Foreslås videreført uændret 

7.3. Senest en uge efter mødets afholdelse 

sendes udskrift af beslutningsprotokol-

len til beredskabskommissionens med-

lemmer samt til de personlige stedfor-

trædere. 

 

7.3. Senest en uge efter mødets afholdelse 

sendes udskrift af beslutningsprotokollen 

til beredskabskommissionens medlem-

mer samt til de personlige stedfortræ-

dere. 

 

Foreslås videreført uændret 

7.4. Samtidigt med udsendelse af beslut-

ningsprotokollen til beredskabskommis-

sionens medlemmer offentliggøres den 

på Vestsjællands Brandvæsens hjemme-

side. 

 

7.4. Samtidigt med udsendelse af beslut-

ningsprotokollen til beredskabskommis-

sionens medlemmer offentliggøres den 

på Vestsjællands Brandvæsens hjemme-

side. 

 

Foreslås videreført uændret 

8. Forfald 8. Forfald  

8.1. Når formanden får meddelelse om eller 

på anden måde kendskab til, at et be-

redskabskommissionsmedlem vil være 

forhindret i at deltage i et beredskabs-

kommissionsmøde, indkaldes medlem-

mets stedfortræder. 

 

8.1. Et beredskabskommissionsmedlem, der 

er forhindret i at deltage i et bered-

skabskommissionsmøde, kan indkalde 

medlemmets stedfortræder. 

 

Med ændringen bliver det det enkelte bered-

skabskommissionsmedlem, der selv indkal-

der sin stedfortræder. Herved bringes for-

retningsordenen i overensstemmelse med 

gældende praksis. 

9. Habilitet 9. Habilitet  

9.1. Beredskabskommissionen træffer be-

slutning om, hvorvidt et medlem har en 

9.1. Beredskabskommissionen træffer be-

slutning om, hvorvidt et medlem har 

Foreslås videreført uændret 
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sådan interesse i en sag, at vedkom-

mende er udelukket fra at deltage i be-

redskabskommissionens forhandling og 

afstemning om sagen. 

 

en sådan interesse i en sag, at ved-

kommende er udelukket fra at deltage 

i beredskabskommissionens forhand-

ling og afstemning om sagen. 

 

9.2. Et medlem skal underrette formanden, 

hvis der foreligger forhold, der kan give 

anledning til spørgsmål om inhabilitet. 

9.2. Et medlem skal underrette formanden, 

hvis der foreligger forhold, der kan give 

anledning til spørgsmål om inhabilitet. 

Foreslås videreført uændret 

9.3. Inden beredskabskommissionen træffer 

beslutning om indgåelse af privatretlige 

eller andre sager, hvorom en ejerkom-

mune eller et kommunalt fællesskab el-

ler selskab som helt eller delvist ejes af 

en ejerkommune, kan have væsentlige 

modsatrettede interesser, skal bered-

skabskommissionen tage stilling til, om 

der foreligger en interessemodsætning, 

som kan give anledning til spørgsmål 

om inhabilitet. 

 

9.3. Inden beredskabskommissionen træffer 

beslutning om indgåelse af privatretlige 

eller andre sager, hvorom en ejerkom-

mune eller et kommunalt fællesskab el-

ler selskab som helt eller delvist ejes af 

en ejerkommune, kan have væsentlige 

modsatrettede interesser, skal bered-

skabskommissionen tage stilling til, om 

der foreligger en interessemodsætning, 

som kan give anledning til spørgsmål om 

inhabilitet. 

 

Foreslås videreført uændret 

9.4. Et beredskabskommissionsmedlem, som 

på grund af inhabilitet ikke må deltage i 

beredskabskommissionens beslutning, 

er tillige udelukket fra at deltage i forbe-

redelsen af beslutningen. Dog kan med-

lemmet efterfølgende anmode bered-

skabskommissionen om en redegørelse 

for beredskabskommissionens beslut-

ning. 

 

9.4. Et beredskabskommissionsmedlem, som 

på grund af inhabilitet ikke må deltage i 

beredskabskommissionens beslutning, er 

tillige udelukket fra at deltage i forbere-

delsen af beslutningen. Dog kan med-

lemmet efterfølgende anmode bered-

skabskommissionen om en redegørelse 

for beredskabskommissionens beslut-

ning. 

 

Foreslås videreført uændret 

10. Meddelelser 10. Meddelelser  

10.1. Al korrespondance til beredskabskom-

missionens medlemmer kan ske ved 

elektronisk post. 

10.2. Al korrespondance til beredskabskom-

missionens medlemmer kan ske ved 

elektronisk kommunikation.  

Sidste afsnit foreslås tilføjet, for at præci-

sere at det er det enkelte beredskabskom-

missionsmedlem, der har ansvaret for at 
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Beredskabskommissionens medlemmer 

skal oplyse elektronisk postadresse til 

Vestsjællands Brandvæsen og løbende 

ajourføre dette. Kan medlemmet ikke 

modtage sikkerpost på den oplyste elek-

troniske postadresse, skal medlemmet 

oplyse sit cpr.nr. til brug for fremsen-

delse af fortroligt eller følsomt materiale 

via e-Boks. 

kunne modtage korrespondance fra Vest-

sjællands Brandvæsen. 

11. Samarbejde 11. Samarbejde  

11.1. Den generelle og overordnede kontakt 

mellem Vestsjællands Brandvæsen og 

ejerkommunerne skal varetages af poli-

tikere eller af embedsmænd, der er an-

sat i den kommunale forvaltning. 

 

11.1. Den generelle og overordnede kontakt 

mellem Vestsjællands Brandvæsen og 

ejerkommunerne skal varetages af poli-

tikere eller af embedsmænd, der er an-

sat i den kommunale forvaltning. 

 

Foreslås videreført uændret 

11.2. Beredskabskommissionen kan nedsætte 

arbejdsgrupper til varetagelse af samar-

bejdet mellem Vestsjællands Brandvæ-

sen og ejerkommunernes kommunalbe-

styrelser/byråd. Beredskabskommissio-

nen bestemmer i det enkelte tilfælde 

sammensætningen af arbejdsgrupperne. 

11.2. Beredskabskommissionen kan nedsætte 

arbejdsgrupper til varetagelse af samar-

bejdet mellem Vestsjællands Brandvæ-

sen og ejerkommunernes kommunalbe-

styrelser/byråd. Beredskabskommissio-

nen bestemmer i det enkelte tilfælde 

sammensætningen af arbejdsgrupperne. 

Foreslås videreført uændret 

12. Driftsforum 12. Driftsforum  

12.1. Driftsforum er et fast arbejdsudvalg 

nedsat af beredskabskommissionen. 

Driftsforum består af en af hver af ejer-

kommunerne udpeget leder samt bered-

skabsdirektøren. 

 

12.1. Driftsforum er et fast arbejdsudvalg ned-

sat af beredskabskommissionen. Drifts-

forum består af en af hver af ejerkom-

munerne udpeget leder samt bered-

skabsdirektøren. 

 

Foreslås videreført uændret 

12.2. Driftsforum har til formål  

− at bistå Vestsjællands Brandvæsens 

beredskabsdirektør med samarbej-

det mellem Vestsjællands 

12.2. Driftsforum har til formål  

− at bistå Vestsjællands Brandvæsens 

beredskabsdirektør med samarbej-

det mellem Vestsjællands 

Foreslås videreført uændret 

Punkt 5, Bilag 2: Sammenligning mellem gældende og forslag til ny forretningsorden.pdf

http://www.vsbv.dk/


 

 

  

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  O D S H E R R E D  |  V S B V . D K  

Brandvæsen og ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd. 

− at bidrage til at sikre den fornødne 

administrative koordinering og in-

formationsudveksling på admini-

strativt niveau, herunder undgå 

"overraskelser" mellem Vestsjæl-

lands Brandvæsen og ejerkommu-

nerne og ejerkommunerne imellem 

− at sikre at kommunalbestyrel-

serne/byrådene på administrativt 

niveau er direkte repræsenteret i 

forhold til Vestsjællands Brandvæ-

sens direktion, herunder særligt i 

forbindelse med forberedelsen af 

beredskabskommissionens beslut-

ninger af væsentlig betydning, og 

− at bidrage til den fornødne forbere-

delse af interessentkommunernes 

beslutninger om Vestsjællands 

Brandvæsens forhold. 

 

Brandvæsen og ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser/byråd. 

− at bidrage til at sikre den fornødne 

administrative koordinering og infor-

mationsudveksling på administrativt 

niveau, herunder undgå "overra-

skelser" mellem Vestsjællands 

Brandvæsen og ejerkommunerne og 

ejerkommunerne imellem 

− at sikre at kommunalbestyrel-

serne/byrådene på administrativt ni-

veau er direkte repræsenteret i for-

hold til Vestsjællands Brandvæsens 

direktion, herunder særligt i forbin-

delse med forberedelsen af bered-

skabskommissionens beslutninger af 

væsentlig betydning, og 

− at bidrage til den fornødne forbere-

delse af interessentkommunernes 

beslutninger om Vestsjællands 

Brandvæsens forhold. 

 

12.3. Driftsforum afholder mindst 4 møder år-

ligt. Vestsjællands Brandvæsens direk-

tør indkalder til møder. Der holdes 

mindst møde forud for beredskabskom-

missionens møder. Herudover afholdes 

der møde, hvis et medlem af Driftsfo-

rum anmoder om det. 

 

12.3. Driftsforum afholder mindst 4 møder år-

ligt. Vestsjællands Brandvæsens direktør 

indkalder til møder. Der holdes mindst et 

møde forud for beredskabskommissio-

nens møder. Herudover afholdes der 

møde, hvis et medlem af Driftsforum an-

moder om det. 

 

Foreslås videreført uændret 

12.4. Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende 

for Driftsforum. 

 

12.4. Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende 

for Driftsforum. 

 

Foreslås videreført uændret 

12.5. Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjæl-

lands Brandvæsens direktør. 

12.5. Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjæl-

lands Brandvæsens direktør. 

Foreslås videreført uændret 
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12.6. Et medlem kan konkret lade sig repræ-

sentere ved en stedfortræder, som 

handler på vegne af medlemmet. Sted-

fortræderen skal have samme beslut-

ningskompetence som det ordinære 

medlem. Det ordinære medlem af 

Driftsforum er ansvarlig for sin stedfor-

træders arbejde og dispositioner i Drifts-

forum. 

12.6. Et medlem kan konkret lade sig repræ-

sentere ved en stedfortræder, som 

handler på vegne af medlemmet. Sted-

fortræderen skal have samme beslut-

ningskompetence som det ordinære 

medlem. Det ordinære medlem af Drifts-

forum er ansvarlig for sin stedfortræders 

arbejde og dispositioner i Driftsforum. 

Foreslås videreført uændret 

12.7. Stedfortræderen skal informere med-

lemmet om drøftelserne på mødet, og 

den kommunale forvaltning skal sikre, 

at alt relevant dokumentation/informa-

tion tilgår kommunalbestyrelsen/byrå-

det. Referat og andet materiale sendes 

til det ordinære medlem af Driftsforum. 

12.7. Stedfortræderen skal informere medlem-

met om drøftelserne på mødet, og den 

kommunale forvaltning skal sikre, at alt 

relevant dokumentation/information til-

går kommunalbestyrelsen/byrådet. Refe-

rat og andet materiale sendes til det or-

dinære medlem af Driftsforum. 

Foreslås videreført uændret 

13. Ikrafttræden 13. Ikrafttræden  

13.2. Forretningsordenen træder i kraft ved 

vedtagelsen. 

13.3. Forretningsordenen træder i kraft ved 

vedtagelsen. 

Foreslås videreført uændret 

13.3. Beredskabskommissionen skal mindst 

én gang i valgperioden behandle forret-

ningsordenen og drøfte om der er anled-

ning til ændring af forretningsordenen. 

13.4. Beredskabskommissionen skal mindst én 

gang i valgperioden behandle forret-

ningsordenen og drøfte om der er anled-

ning til ændring af forretningsordenen. 

Foreslås videreført uændret 

 13.5. Ændringer i forretningsordenen skal ved-

tages ved to på hinanden følgende mø-

der. 

Foreslås tilføjet for at sikre mod, at der i en 

konkret situation ikke kan foretages ændrin-

ger i forretningsordenen. 
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Medarbejdertrivsel 

Åbent 

Sagstype 

Orientering 

Resume og sagens baggrund 

I det nye år vil der være fokus på implementeringen af ledelses- og 

medarbejdergrundlaget samt medarbejdertrivsel. 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 13. januar 2020, at der på hvert 

kommissionsmøde skal redegøres for medarbejdernes trivsel. 

Reorganiseringens anden del er sat i værk, hvor der er fokus på implementeringen af 

ledelses- og medarbejdergrundlaget og herunder de udarbejdede kerneværneværdier, 

vision og missionen.  

Ledelse 

Der bliver afholdt områdeledermøder hver mandag, og hver anden tirsdag bliver der 

afholdt ledermøder, hvor trivsel og ledelsessparring er en fast del af dagsordenen. 

Referatet af ledermøderne bliver lagt på intranettet, således der sikres åbenhed og 

transparenthed.  

Der bliver afholdt temadag for alle ledere i Vestsjællands Brandvæsen, hvor formålet er at 

få skabt en fælles forståelse for, hvilken form for ledelse der dyrkes i Vestsjællands 

Brandvæsen. Alle ledere bliver klædt på, således de kan få implementeret ledelses- og 

medarbejdergrundlaget, personalehåndbogen og GDPR-politikkerne i hver afdeling og på 

hver brandstation. De bliver også klædt på, således de kan lede på en ensartet måde med 

udgangspunkt i kerneværdierne. Alle ledere bliver gjort opmærksom på, at de er 

rollemodeller og skal efterleve de udarbejdede kerneværdier i dagligdagen. 

Derudover vil fremtidsplanen for Vestsjællands Brandvæsen og de forandringer, den 

medfører blive drøftet på temadagen. Der vil være en forventningsafstemning, således der 

bl.a. bliver skabt klare og tydelige retningslinjer omkring ledelse i Vestsjællands 

Brandvæsen. 

MED 

MED-Hovedudvalgets struktur er blevet ændret, således den er tilpasset reorganiseringen. 

Alle tillidsrepræsentanter har fået tildelt en plads i MED-Hovedudvalget, således 

Punkt 6: Medarbejdertrivsel
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medarbejderinddragelse kan sikres og øges. I forbindelse med ændringen i MED-Strukturen 

er den lokale MED-Aftale blevet revideret, således den er tilpasset den nye MED-Struktur. 

Der er udarbejdet et årshjul, således arbejdsmiljøarbejdet og de obligatoriske emner bliver 

drøftet og bestemt gennem MED-Systemet. Derudover bliver opfølgningsskemaet, som blev 

udarbejdet i forbindelse med trivselsmålingen 2020 og formelle og uformelle møder og 

samtaler med medarbejdere og de frivillige, brugt som et værktøj i MED-Systemet. 

Eftersom det skal styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i MED-

Hovedudvalget. Opfølgningsskemaet beskriver problemstillingerne og konkrete 

løsningsinitiativer, således at den sociale kapital kan styrkes og en bedre trivsel kan sikres 

på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne spiller en 

vigtig rolle i den forbindelse, da de skal viderebringe medarbejdernes input fra de lokale 

MED-Udvalg til MED-Hovedudvalget og omvendt. 

Samarbejde 

Der vil blive afholdt en temadag for TRIO’en, som består af stationsledere, 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er vigtigt, at man får en fælles 

forståelse af, hvad TRIO’en går ud på, således rollerne bliver tydeliggjort, og der bliver 

skabt klare rammer, som TRIO’en skal arbejde indenfor. 

Der er også fokus på samarbejde på tværs af afdelinger og stationer, da det er vigtigt, at 

alle kan samarbejde med hinanden for at løse kerneopgaven. 

For at effektivisere samarbejdet i hele organisationen vil der løbende gennem året blive 

afholdt møder blandt ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

Eget budget til stationerne 

Stationerne har fået deres eget budget, hvor der også er blevet udarbejdet nogle 

principper, som budgetbeløbene bør bruges efter. Eget budget til stationerne har været 

efterspurgt længe og haft en del indflydelse på trivslen på stationerne. Det har haft en 

effektiv påvirkning, at stationerne og afdelingerne nu har deres eget budget. 

Det viser tillid og giver medarbejderne og de frivillige ejerskab og ansvar, at de har deres 

eget budget, således de ikke hele tiden skal spørge områdelederne, hver gang de skal købe 

det mindste. 
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Proces for revision af Risikobaserede Dimensionering 
 

Åbent 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Den Risikobaserede Dimensionering skal revideres som følge af Lejre og Sorø kommuners 

udtræden af Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabsstyrelsen har, på visse betingelser, 

godkendt, at den nuværende dimensionering er forlænget til udgangen af 2021. 

 

Der skal i løbet af 2021 udarbejdes en ny RBD, som skal til udtalelse hos Beredskabsstyrel-

sen herefter til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser og endelig i beredskabs-

kommissionen, inden den egentlige implementering fra årsskiftet 2021/2022. 

 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at 

• Beredskabskommissionen godkender, at revisionen af Risikobaseret Dimensionering ta-

ger udgangspunkt i nødvendige tilretninger som følge af Sorø og Lejre kommuners ud-

træden af Vestsjællands Brandvæsen samt evt. andre justeringer som følge af ændrede 

risikovurderinger 

• Beredskabskommissionen godkender procesplanen for revision af Risikobaseret Dimen-

sionering. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Den risikobaserede dimensionering (RBD) er en overordnet plan for Vestsjællands Brand-

væsen samlede dimensionering i forhold til at yde en forsvarlig forebyggende, begræn-

sende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer for Kalundborg, 

Odsherred og Holbæk kommuner.  

I den forbindelse skal kommunernes risikoprofiler, serviceniveau, organisationer, virksom-

hed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det fælleskommunale redningsbe-

redskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskab, jf. beredskabslo-

vens § 25. 

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, skulle der 

have været udarbejdet en ny RDB med virkning fra 1. januar 2021. På grund af at det er et 

omfattende arbejde, søgte såvel Lejre, Sorø og VSBV Beredskabsstyrelsen om dispensa-

tion, så ny RBD skulle have virkning fra 1. januar 2022. Hvilket Beredskabsstyrelsen bevil-

gede. 

Risikobaseret Dimensionering skal i øvrigt. Jf. Beredskabslovens §25 behandles i Kommu-

nalbestyrelser/Byråd mindst en gang i hver valgperiode. 

Den gældende RBD blev godkendt i 2016 på baggrund af et omfattende analysearbejde. På 

den baggrund er det beredskabsdirektørens vurdering, at der ikke er behov for et omfat-

tende grundlæggende analysearbejde og at der alene bliver tale om ændringer som følge 
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af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen samt eventuelle æn-

drede risikovurderinger. 

Beredskabsdirektøren ønsker at inddrage alle medarbejdergrupper i det grundlæggende ar-

bejde, hvilket fremgår af vedlagte bilag ”RBD Organisering med beskrivelse”. Desuden vil 

Driftsforum blive inddraget i arbejdet. 

Den foreslåede procesplan fremgår af bilag ”tidsplan for Risikobaseret Dimensionering 

2021”. Procesplanen indebærer følgende plan for politisk behandling 

• Februar 2021 Beredskabskommissionen godkender procesplanen 

• April 2021 Temadrøftelse i Beredskabskommissionen 

• Juni 2021 Beredskabskommissionens indstilling til kommunalbestyrel-

ser/byråd 

• August 2021 behandling i kommunalbestyrelser/byråd 

• 1. januar 2022 ikrafttræden. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser som følge af revisionen af Den Risikobase-

rede Dimensionering. 

 

Driftsforums møde den 12. februar 2021 

Driftsforum anbefaler Beredskabsdirektørens indstilling. 

http://www.vsbv.dk/


RBD 2021 
VSBV 

Projektorganisering  

 

 

Projektejer 

Beredskabskommission  

Beslutningstagere 

Driftsforum  

Sparring for 

styrer-gruppen.  

Formidler af nye 

tiltag til politikere.  

Styrer-gruppe 

VSBV Ledelse  

 

Styrer projektets retning 

Overblik  

Tage beslutning om 

projekt og proces 

 

 

Redaktions gruppe 

Tovholder 

Kommunikation  

Tillidsvalgte 

 

Overblik  

Udførelse af projekt 

og proces  

 

Arbejdsgrupper 

Faglige indhold 

Fast organisering 

 

Organiseringen består af 

faste repræsentanter som 

deltager i hele processen.  

 

Arbejdsgrupper 

Faglige indhold 

Dynamisk organisering 

 

Arbejdsgrupperne bliver 

dannet efter behov, og 

aktiveres efter behov. 

 

 

Arbejdsgrupper 

Faglige indhold 
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Tidsplan for Risikobaseret dimensionering 2021 
 

 Februar Marts April Maj Juni 

Opgaver 

Organisering og 
tidsplan 

 
Beskrivelse og identifikation  

Kommunikationsplan 
 

Nedsætte 
arbejdsgruppe 

Til udvælgelse af 
scenarier og 

kvalificere et nyt 

skema. 

   

 
Gennemgang af 

eksisterende plan 
 

Indsætte scenarier i nyt skema  

Nedsætte 
arbejdsgruppe til 

fokuspunkter 

 

    

Orientering i DF og BK     

Deadlines  
Arbejdsgruppe med 

fokuspunkter, uge 12 
 

Beskrivelse og identifikation 
3/5 

 

 

Møder 
Driftsforum 12/2 

Beredskabskommission 
26/2 

 
Driftsforum 9/4 

Beredskabskommission 
23/4 
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RBD 2021 
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 Juli August September Oktober November December 

Opgaver       

Deadlines   
Beredskabsstyrelsen 

20/9 
  Godkendt! 31/12 

Møder       
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