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

SAGSFREMSTILLING:  

I henhold til KL og Regeringen aftale fra forsommeren 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. 

Formanden og næstformanden vil kort gennemgå nuværende status på KKR Sjællands 
beslutning, om sammenlægningsplanerne blandt regionens kommuner. 

Beredskabschefen vil kort gennemgå arbejdet, der er iværksat vedr. 
fælleskommunal/regional vagtcentral og give et kort overblik over de 
sammenlægningsarbejder der pt. tegner sig på landsplan. 

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

Punktet tages til efterretning. 
 

 

 

 

 

BILAG:  

Ingen 
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2. Information om workshop i Økonomi- og Indenrigsministeriet om § 60 
dannelser.  

SAGSFREMSTILLING:  

Økonomi- og Indenrigsministeriet afholder tirsdag d. 25 november 2014 en workshop, 
med henblik på at udarbejde en vejledning til brug ved etablering af kommunale 
fællesskaber. 

I workshoppen deltager en række medarbejdere fra ministeriet, KL og 
Statsforvaltningen samt to personer fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning, 
en person fra Odense Kommunes juraafdeling. Herudover deltager direktøren for 
Dansk Affaldsforening og Beredskabschefen. 

Workshoppen har til formål at udarbejde en generel vejledning om kommunale 
fællesskaber. 

Beredskabschefen har rettet henvendelse til samtlige af landets beredskaber for at 
indhente oplysninger om evt. problemstillinger, der i denne forbindelse bør medtages. 

Idet workshoppen omhandler udarbejdelsen af en generel vejledning er det dog alene 
de generelle spørgsmål vedr. etablering af § 60 fællesskaber og ikke de mere 
beredskabsfaglige spørgsmål, i forbindelse med den kommende sammenlægning af de 
kommunale beredskaber. 

Idet workshoppen endnu ikke er afholdt ved udarbejdelsen af denne dagsorden, vil en 
nærmere redegørelse for resultatet af workshoppen, først kunne fremlægges på 
kommissionsmødet. 

LOVGRUNDLAG:  

Den kommunale styrelseslov. 

ØKONOMI:  

Ingen. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der er tale om en efterretningssag. 
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INDSTILLING:  

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

 

 

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Punktet tages til efterretning. 
 

 

 

 

BILAG:  

 Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ”Workshop om kommunale 
fællesskaber”. 
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3. Vision for Lolland-Falster Brandvæsen  

SAGSFREMSTILLING:  

Den faste medarbejderstab i Lolland-Falster Brandvæsen har udarbejdet vedlagte 
forslag til vision for brandvæsnet. 

Visionen skal danne grundlag for mål og delmål i brandvæsnets arbejde. 

LOVGRUNDLAG:  

Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. 

ØKONOMI:  

Ingen. 

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Ingen. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der skal tages stilling om Beredskabskommissionen kan godkende visionen for Lolland-
Falster Brandvæsen. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til kommissionen at denne godkender visionen for Lolland-
Falster Brandvæsen. 

 
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Beredskabskommissionen ønsker visionen taget op på næste kommissionsmøde. 
Formand og direktør kommer med yderligere materiale. 
 

 

 

BILAG:  

 Forslag til vision for Lolland-Falster Brandvæsen.  
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4. Projekt ”Kommunal Førstehjælpsuddannelse” 

SAGSFREMSTILLING:  

Lolland-Falster Brandvæsen gennemfører en lang række kurser for institutioner i 
Lolland og Guldborgsund Kommuner. Brandvæsnets kursustilbud til de kommunale 
institutioner tager afsæt i at de kommunale redningsberedskaber skal forebygge 
ulykker mv. 

For at sikre at alle medarbejdere i de to kommuner såvel som skolesøgende børn får 
adgang til undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, har 
brandvæsnet udarbejdet vedlagte tilbud til de to kommuner. 

Tilbuddet sikrer at begge kommuner har en fast ramme af undervisningsdage hvert år. 
Tilbudsprisen er udregnet med udgangspunkt i tilsagn fra begge kommuner, hvilket 
dog ikke er en forudsætning for at der kan laves en fast aftale.  

En aftale vil samtidigt give kommunerne mulighed for at få hjælp til hele eller dele af 
gennemførelsen af den lovpligtige undervisning i førstehjælp i kommunernes skoler. 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven 

ØKONOMI:  

Aftalerne finasieres via betaling fra kommunerne.  

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

Indgåelse af uddannelsesaftaler med de to kommuner, vil medføre fastansættelse af 
instruktører i brandvæsnets uddannelsesafdeling. Uddannelsesafdelingen er 100 % 
indtægts dækket. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der er tale om en efterretningssag. 

INDSTILLING:  

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

Punktet tages til efterretning. 
 

 

 

 

 

BILAG:  

 Tilbud til Lolland og Guldborgsund Kommuner om uddannelse i førstehjælp og 
elementær brandbekæmpelse.  
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5. Generelle informationer fra Brandvæsnet 

SAGSFREMSTILLING:  

Beredskabschefen vil på kommissionsmødet give en generel information om følgende 
emner: 
 

 Nye fyrværkeriregler og status op til jul/nytår. Reglerne skærper bl.a. 
salgsperioden og særligt brugsperioden.  

 Status på hjemmeside og online anmeldelser. Der arbejdes kontinuerligt med 
brandvæsnets hjemmeside www.lfbv.dk og der vil være en kort gennemgang, 
herunder brugen af online anmeldelser. 

 Status på brandsyn, udkald mv. Der gives en status på ”år til dato” vedr. 
brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, udrykninger mv. 

 Miljøsamarbejdsøvelse. Lolland-Falster Brandvæsen har sammen med 
miljøvagten deltaget i en større øvelse om olieudslip i Grønsund. Scenarie og 
indsats gennemgås kort. 

 Tilbagemeldinger fra BRS vedr. bygninger til opbevaring af halm. 
Beredskabsstyrelsen har svaret på Beredskabskommissionens henvendelse 
vedr. konstruktioner i halmlader. 

 Lolland-Falster Brandvæsen og Beredskabsforbundet har indgået en 
samarbejdsaftale som kort gennemgås. 

 

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. 
 

http://www.lfbv.dk/
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BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Punktet tages til efterretning. 
 

 
 
BILAG:  
 
Ingen 
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6. Budget 2015 

Som følge af KL´s aftale med Regeringen om kommunernes økonomi, bliver 
kommunerne samlet set reduceret med 50 millioner kr. på bloktilskuddet til 
beredskabet, gældende fra og med 2015. 
 
Lolland Kommune ønsker på denne baggrund at Beredskabskommissionen for Lolland-
Falster Brandvæsen, tager stilling til om det vedtagne budget for 2015 skal genåbnes. 
 
Såfremt Beredskabskommissionen beslutter at budgettet skal genåbnes, skal det 
vurderes i hvilken udstrækning reduktionen på bloktilskuddet, skal have 
gennemslagskraft på brandvæsnets budget. 
 
Den samlede reduktion i bloktilskuddet for de to kommuner er ca. 1 million kr. Såfremt 
der skal gennemføres en reduktion med fuld gennemslagskraft, i forhold til 
reduktionen i bloktilskuddet, vil dette også medføre en justering af fordelingsnøglen 
for de to kommuner, i forhold til betalingen til Lolland-Falster Brandvæsen. 
 
En reduktion i brandvæsnets budget, kan samtidigt medføre behov for en politisk 
stillingtagen til, en reduktion i brandvæsnets opgaveportefølje og 
medarbejderdimensionering. Dette skyldes at brandvæsnets opgaveportefølje og 
medarbejderdimensionering, tager udgangspunkt i specifikke beskrivelser og 
fastlægges i "Plan for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen". 
 
En ændring af den risikobaserede dimensionering skal efterfølgende godkendes i de to 
byråd, efter indhentet udtalelse i Beredskabsstyrelsen. 
 
Såfremt ændringerne i den risikobaserede dimensionering, medfører en reduktion 
eller lign. i brandvæsnets opgaveportefølje, skal samordningsaftalen for Lolland-Falster 
Brandvæsen revideres. En revision af samordningsaftalen skal ligeledes besluttes i de 
to byråd og efterfølgende godkendes at Statsforvaltningen. 
 
Beredskabschefen vil på kommissionsmødet fremlægge hvilke muligheder, der findes 
for ændring i opgaveporteføljen og konsekvenserne heraf. 
 

LOVGRUNDLAG:  

Beredskabsloven. Styrelsesloven. Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes 
økonomi. 

ØKONOMI:  
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Det vedtagne budget for 2015, kan reduceres med op til 1 million kr.  

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:  

En reduktion i budget 2015, kan medføre en reduktion i antal personaler. 

DER SKAL TAGES STILLING TIL:  

Der skal tages stilling til om budget 2015 for Lolland-Falster Brandvæsen skal 
genåbnes. 

Såfremt Beredskabskommissionen beslutter at genåbne budget 2015, skal der tages 
stilling til i hvilket omfang der skal ske en reduktion i brandvæsnets budget, herunder 
reduktion i medarbejderdimensionering og opgaveportefølje. 

INDSTILLING:  

Beredskabschefen indstiller til beredskabskommissionen, at denne træffer beslutning 
om hvorvidt brandvæsnets budget for 2015 skal genåbnes. 
 
Beredskabschefen indstiller endvidere til Beredskabskommissionen at denne, såfremt 
budget 2015 genåbnes, fastlægger evt. nødvendige reduktioner i opgaveportefølje og 
medarbejderdimensionering for Lolland-Falster Brandvæsen, som følge af en reduktion 
i budget 2015. 
 
 
BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: 
 

Punktet er blevet drøftet og ledelsen kommer med forslag til en langsigtet løsning. 
 

 
 
BILAG:  
 
Budget 2015 for Lolland-Falster Brandvæsen  
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7. 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: 
 

Næste møde er fastlagt til onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00, herunder samlet 
forslag til mødeplan for 2015. 
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Mødedeltagere d. 28. november 2014: 
 
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:     
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8. Tema om OPP på en anden måde 
 

Beredskabschefen har inviteret G4S til at komme og fortælle om alternativ 
indtænkning og brug af vagtpersonale mv. i løsning af kommunale opgaver. 
 
Særligt vil der blive fokuseret på mulighederne for at vagtmedarbejdere bliver 
tilknyttet og løser opgaver i forhold til adfærdsvanskelige personer el. lign.  


