
LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 
 

1 

Lolland-Falster Brandvæsen, Skibevej 2, 4930 Maribo 
Tlf. 54 67 69 33   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 

18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. 

 
 

Fraværende: Jens Erik Kistrup 

  



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 
 

2 

Lolland-Falster Brandvæsen, Skibevej 2, 4930 Maribo 
Tlf. 54 67 69 33   

 

 

Indholdsfortegnelse:              Side: 
 
 

1. Information om de igangværende sammenlægninger   3 
af landets beredskaber, herunder de kommunale  
vagtcentraler i region Sjælland. 

 
2. Budgetproces 2016     5 

 
3. Langsigtet plan for besparelser    7 

 
4. Gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser   9 

 
5. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum Margrethevænget, Maribo 11 

 
6. Generelle informationer fra brandvæsnet   13 

 
7. Forslag til mødeplan for 2015    14 

 
8. Eventuelt     15 

 
9. Underskriftsblad      16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 
 

3 

Lolland-Falster Brandvæsen, Skibevej 2, 4930 Maribo 
Tlf. 54 67 69 33   

 

1. Information om de igangværende sammenlægninger af landets beredskaber, 
herunder de kommunale vagtcentraler i region Sjælland. 

SAGSFREMSTILLING:  

I henhold til KL og Regeringen´s aftale fra forsommeren 2014, om kommunernes 
økonomi for 2015, skal de kommunale beredskaber inden udgangen af 2015 være 
sammenlagt til maksimalt 20 enheder. 

Arbejdet med sammenlægningen af beredskaberne er henlagt til KKR som, via K-17 i 
region Sjælland, har afdækket mulighederne for fremtidige samarbejder. 

KKR Sjælland har endvidere, via K-17, iværksat en undersøgelse af mulighederne for 
etablering af en fælleskommunal/regional vagtcentral, i samarbejde med regionens 
præhospitale center. Arbejdsgruppen, der har deltagelse fra de fire fremtidige 
beredskabsgrupperinger, præhospitalt center, politiet og to kommunaldirektører, har 
afholdt sit første afklarende møde. Næste møde afholdes i marts måned. 

Beredskabschefen vil kort gennemgå hvilke konstellationer, der i øjeblikket kendes på 
landsplan. Pt. er der dannet 20 grupperinger, se bilag og for yderligere oplysninger 
henvises til: http://www.beredskabsinfo.dk/redningsberedskabets-strukturreform 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven og den kommunale styrelseslov samt KL´s aftale med regeringen om 
kommunernes økonomi for 2015.  

ØKONOMI:  

Ingen 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der er tale om en efterretningssag. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen, at denne tager punktet til 
efterretning. 
 

 

http://www.beredskabsinfo.dk/redningsberedskabets-strukturreform
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Kommissionen tager punktet til efterretning 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Strukturelle grupperinger. 
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2. Overordnet budgetforslag for 2015 

SAGSFREMSTILLING:  

For at sikre brandvæsnets budgetproces for 2016, ønsker brandvæsnets ledelse at 
Beredskabskommissionen fastlægger rammerne for det videre budgetarbejde. 

Lolland-Falster Brandvæsen forventer, i lighed med nuværende budgetår 2015, at den 
ordinære drift for 2016, kan gennemføres uden yderligere midler. Budgetprocessen vil 
således, såfremt der ikke foretages udvidelser i brandvæsnets opgaveportefølje, alene 
blive fremskrevet jf. KL. fremskrivningsprocenter for området. 

Budgetprocessen tager derfor udgangspunkt i budget 2015 for det videre arbejde. 

Såfremt kommissionen under pkt. 3 fastlægger en reduktion af budgettet, vil 
budgetprocessen tage udgangspunkt i det reducerede budget, der herefter vil blive 
fremskrevet jf. KL´s ordinære fremskrivningsprocenter for området. 

LOVGRUNDLAG:  

Den kommunale styrelseslov. 

ØKONOMI:  

Den fastlagte budgetramme fremskrives i henhold til KL´s ordinære 
fremskrivningsprocenter. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der skal tages stilling til om budget 2015 subsidiært et reduceret budget 2015, kan 
fremskrives med KL´s ordinære fremskrivningsprocenter til brug for budgetproces 
2016. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til at Beredskabskommissionen, at denne fastlægger 
budgetprocessen for budget 2016. 
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Budgettet kan fremskrives i henhold til KL´s generelle fremskrivningsprocenter 
 

 

 

 

BILAG:  

 Ingen 
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3. Langsigtet plan for besparelser 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabskommissionen besluttede under pkt. 6, på sit møde d. 28. november 2014, 
at brandvæsnets ledelse skulle komme med forslag til, en langsigtet løsning vedr. 
udmøntning af KL og Regeringens aftale, for besparelser på det kommunale beredskab. 

Som følge af aftalen er Lolland og Guldborgsund Kommuner, blevet reduceret i 
bloktilskuddet med 1 mill. kr. i 2015 og vil yderligere bliver reduceret med 0,5 mill. kr. i 
2016. 

Hertil kommer at KL og Regeringen, jf. aftalen, forventer at der kan findes yderligere 
besparelser, svarende til samlet 2 mill. kr. i beredskabet for de to kommuner. De 2 mill. 
kr. kan dog genanvendes i kommunerne og vil derfor ikke blive reguleret i 
bloktilskuddet.  

Som følge af Beredskabskommissionens beslutning, har brandvæsnets ledelse 
udarbejdet vedlagte 3 forslag, til langsigtede løsninger for besparelser i brandvæsnet.  

Brandvæsnets ledelse har primo januar 2015 holdt et afklarende møde med Falck´s 
regionsledelse. Falck har meddelt at de er indforstået med at indgå i en langsigtet 
løsning, i henhold til de foreslåede modeller. 

LOVGRUNDLAG:  

Lov om kommunernes styrelse. KL og Regeringens aftale for de kommunale 
beredskabers fremtidige økonomi. 

ØKONOMI:  

Budgetreduktioner i henhold til de vedlagte forslag eller anden løsning. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Afhængig af Beredskabskommissionens beslutning jf. de tre vedlagte forslag eller 
anden løsning. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der skal tages stilling til hvilken model Beredskabskommissionen ønsker anvendt for 
en langsigtet løsning vedr. den fremtidige økonomi, for Lolland-Falster Brandvæsen. 
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INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne tager udgangspunkt 
i løsningsmodel 2, for en langsigtet løsning af brandvæsnets økonomi og serviceniveau. 

 
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Beredskabskommissionen beslutter at der laves en langsigtet løsning og budget, med 
udgangspunkt i model 2. Planen skal tilgodese at nedlæggelsen af Stokkemarke 
brandstation, sker så sent i processen som muligt. 
 

 

 

BILAG:  

 Langsigtede løsningsmodeller for økonomi og serviceniveau for Lolland-Falster 
Brandvæsen 
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4. Gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser. 

SAGSFREMSTILLING:  

Efter beredskabslovens § 35, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen mindst en gang om året 
bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger 
m.v., der er omfattet af § 35, stk. 1. Det drejer sig om lokaliteter hvor brandvæsnet 
gennemfører brandsyn. Herunder bl.a. hoteller mv., plejeinstitutioner, 
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. 
  
Bestemmelsen, som kom ind i beredskabsloven ved en lovændring i 2003, skal ses som 
et supplement til de ovennævnte driftsmæssige forskrifter, hvorefter det bl.a. fremgår, 
at personalet skal være grundigt orienteret om ordensreglerne, regler for flugtveje, 
brandslukningsmateriel og branddøre. Det fremgår endvidere, at ordensreglerne skal 
gennemgås med personalet mindst én gang om året. Ansvaret for at overholde disse 
bestemmelser påhviler ejeren, brugeren eller en udpeget driftsansvarlig person, jf. 
forskrifternes pkt. 2.1. 

Lolland-Falster Brandvæsen gennemførte i 2014 brandsyn på ca. 1050 objekter 
tilsammen i de to kommuner. Det er således forbundet med et stort ressourceforbrug, 
såfremt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser på samtlige objekter. 

Lolland-Falster forsøger i vidt omfang at tilgodese institutionslederes egne ønsker, om 
hjælp til afholdelse af brand- og evakueringsøvelser, ligesom brandvæsnet løbende 
vurderer om der bør være særligt fokus på enkelte brandsynsobjekter. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven 

ØKONOMI:  

Såfremt Lolland-Falster Brandvæsen skal intensivere antallet af brand- og 
evakueringsøvelser, vil det være nødvendigt at tilføre brandvæsnet ressourcer i 
forhold til den ønskede ekstra indsats. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ved beslutning om stigning i antallet af årlige gennemførte brand- og 
evakueringsøvelser, vil det være nødvendigt at øge antallet af faste personaler i 
gruppen af indsatsledere. 
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DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der skal tages stilling til om brandvæsnet skal fortsætte sin hidtidige politik på 
området, eller om antallet af de årlige brand- og evakueringsøvelser skal hæves. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen, at denne fastlægger en 
fremtidig politik, i overensstemmelse med brandvæsnets samlede ressourcemæssige 
formåen. 
 
 
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Beredskabskommissionen godkender indstillingen. 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Ingen  
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5. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum Margrethevænget, Maribo  
 
SAGSFREMSTILLING: 
DOMUS Arkitekter har på vegne af Boligselskabet DAB, ansøgt Lolland-Falster 
Brandvæsen om tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum jf. ansøgning/ mail af 17. 
december 2014.  
Nedlæggelse af sikringsrum sker som et led i helhedsplanen for Margrethevænget.  

Jf. ”Lov om beskyttelsesrum” § 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, 
godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt 
sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. 

Lolland-Falster Brandvæsen vurderer at den beskrevne ændring af bygningsmassen i 
Margrethevænget, opfylder lovens § 20 stk. 2 om nedlæggelse af sikringsrum uden 
krav om etablering af erstatningsrum. 

 
LOVGRUNDLAG: 
Lov om beskyttelsesrum og Byggeloven 
 
 
ØKONOMI: 
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  
 
 
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: 
Ingen 
 
 
DER SKAL TAGES STILLING TIL: 
Der skal tages stilling til om der kan give tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum i 
Magrethevænget. 
 
INDSTILLING: 
Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen fremsendes til 
Lolland Byråd med følgende anbefaling: 
 

 Nedlæggelse af sikringsrum i Margrethevænget kan gennemføres i henhold til 
fremsendte ansøgning med bilag. Tilladelsen gives jf. ”Lov om beskyttelsesrum” 
§ 20 stk. 2, såfremt dette sker uden økonomiske konsekvenser for Lolland 
Kommune. 

 
 

 



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 
 

12 

Lolland-Falster Brandvæsen, Skibevej 2, 4930 Maribo 
Tlf. 54 67 69 33   

 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 
Sagen fremsendes til Lolland Byråd med indstilling som anbefalet. 
 
 
 
 
 
 
BILAG: 
Kopi af ansøgning fra DOMUS Arkitekter 
Foreløbig helhedsplan af 2014.12.17 
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6. Generelle informationer fra Brandvæsnet 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabschefen vil på kommissionsmødet kort orientere om nedenstående punkter: 
 

 Gennemførte brandsyn i 2014. Se bilag (regneark for Lolland og Guldborgsund 
Kommuner) 

 Lolland-Falster Brandvæsen har kørt 931 udrykninger i 2014. 

 Status for Femern projektet. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven 

ØKONOMI:  

Ingen.  

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der er tale om en efterretningssag. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen, at denne tager punktet til 
efterretning. 
 
 
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Beredskabskommissionen tager punktet til efterretning. 
 

 
 
BILAG:  

 Indberetninger til Beredskabsstyrelsen vedr. brandvæsnets brandsynsstatistik 
2014. 
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7. Forslag til mødeplan for 2015 
 

Onsdag d. 13. maj kl. 15.00 
Alternativ: Tirsdag d. 9. juni kl. 15.00 eller torsdag d. 11. juni kl. 15.00. 
 
 
Mandag d. 24. august kl. 13.00 
Alternativt: Tirsdag d. 18. august kl. 11.00, mandag d. 31. august kl. 11.00 eller tirsdag 
d. 8. september kl. 13.00 
 
 
Torsdag d. 3. december kl. 15.00 
Alternativt: torsdag d. 19. november kl. 15.00 
 
 
Nytårsparole for Lolland-Falster Brandvæsen alle politikere, ansatte og frivillige inkl. 
Spisning. 
Torsdag d. 14. januar 2016 eller fredag d. 15. januar 2016. begge dage start kl. 18.00. 
 
 
 
 
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 
Onsdag d. 13. maj kl. 15.00 
 
Mandag d. 24. august kl. 13.00 
 
Torsdag d. 3. december kl. 15.00 
 
Torsdag d. 14. januar kl. 18.00  
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8. Eventuelt 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om 
brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. 

Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter 
dagsordenens udsendelse. 

 

ANDET: 
 
 
 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS DRØFTELSER: 
 

Dagsorden og referat gøres tilgængeligt på LFBV hjemmeside. 
 
Dagsorden og beslutningsreferat fremsendes til folketidende efter 
kommissionsmøderne. 
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Mødedeltagere d. 18. februar 2015: 
 
Borgmester Guldborgsund Kommune:  John Brædder  
 
       
 
 
Borgmester Lolland Kommune:   Holger Schou Rasmussen  
 
       
 
 
Byrådsmedlem Lolland Kommune:  Poul Erik Ibsen  
 
       
 
 
Byrådsmedlem Lolland Kommune:  Jens Erik Kistrup  
 
       
 
 
Frivillig repræsentant Maribo:  Agnes Berg   
 
       
 
 
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Niels Henriksen  
 
       
 
 
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Peter Bring-Larsen  
 
       
 
 
Frivillig repræsentant Nykøbing F.:  Steffen Bigum  
 
       
 
Repræsentant for Politidirektøren:     
 
        


