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3. Revision af ejerstrategi
Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.08-P35-1-19

INDLEDNING
I denne sag skal der tages stilling til en revideret version af ejerstrategien for Midt- og 
Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING
På møde i Beredskabskommissionen den 28. november 2018 blev der etableret en 
arbejdsgruppe bestående af

 Knud Erik Hansen
 Carsten Rasmussen
 Henrik Hvidesten
 Bent Maigaard
 Bo Engeset
 Knud Erik Døssing
 Christian Strande Mogensen
 Politiet ved Peter Risager Haslund
 Flemming Nygaard-Jørgensen, sekretær for arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har holdt møde den 8. maj 2019 samt korresponderet på mail 
omkring revisionsopgaven, og arbejdsgruppens forslag til en revideret version af 
ejerstrategien fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen.

Af ændringer til ejerstrategien ud over layout kan nævnes
 Opmærksomhed på lovændringer der kan føre til en udvidelse af 

kerneopgaverne
 Mere fokus på ansattes og frivilliges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt 

rekrutteringsopgaven ved erhvervslivet
 Beskrivelse af opdelingen af de operative opgaver mellem ansatte og frivillige
 Samarbejdet med ejerkommunerne er udvidet med eksempler
 Udbygget med eksempler på årsager der kan påvirke daglig drift i en negativ 

retning
 Enigheden mellem ejerkommunerne om muligheden for forskellige 

serviceniveauer er tydeliggjort

VURDERING
Det er arbejdsgruppens vurdering, at forslaget til den reviderede ejerstrategi både 
opfylder betingelserne fra Interessentskabskontrakten og afspejler ejerkommunernes 
intentioner med MSBR. 

BILAG
Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 
- 2019
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INDSTILLING
Det indstilles, at forslaget til revideret version af ejerstrategien godkendes og 
fremsendes til ejerkommunerne for endelig godkendelse.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2019
Fraværende Henrik Rützou Aakast

Godkendt med bemærkning

Strategiens enkelte punkter skal omsættes til handlinger i hverdagen gennem MED-
Hovedudvalget.
Strategiens ordlyd ”ikke-akutte opgaver” dækker over tidligere formulering ”samt 
være behjælpelig ved kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer”.


