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1 Intro til ETK Brand & Redning 
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  
 
 
Baggrund 
Overordnet gennemgang af den samlede opbygning/organisering og aftalegrundlag 
med Solrød og Stevns Kommuner).  
 
Vil blive vist som et Power Point fremvisning.   
 
 
Vurdering: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bilag  
Power point intro 
 
Forventet beslutningsproces 
Beredskabskommission 13. januar 2020 

 
Åben dagsorden Til behandling 

 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning: 
 
Orienteringen tiltrådt  
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2 Forretningsorden for beredskabskommissionen for Solrød Kommune  
 

 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, forretningsorden godkendes jf. Byrådsbeslutning 
25. november 2019 
 
 
Baggrund 
ETK Brand & Redning og administrationen har udarbejdet et udkast til forretnings-
orden til møderne i beredskabskommissionen  
 
Forretningsorden beskriver hvordan møderne skal afholdes og hvem der har kom-
petence til hvad, herunder de enkelte medlemmers habilitet. 
 
Vurdering: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bilag  
Forretningsorden for beredskabskommissionen for Solrød Kommune 
 
Forventet beslutningsproces 
Beredskabskommission 13. januar 2020 

 
Åben dagsorden Til behandling 

 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning: 
Tiltrådt  
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3 Mødeplan for beredskabskommissionen 2020 
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning anbefaler, efter indstilling at datoer for møder i 2020 godken-
des. 
 
 
Baggrund 
I forhold til forretningsorden skal møderne i beredskabskommissionen afholdes 2 
gang årligt i henholdsvis maj/juni og november/december 
I 2020 afholdes der således 3 møder som følge af opstart, og eventuelt et yderlige-
re i forhold til godkendelse af RBD, i forhold til opløsning af Østsjællands Bered-
skab. 
 
 
Datoer for mødet: 
Mandag den 8. juni 2020 kl. 16.00 til 18.00 
Mandag den 16. november 2020 kl. 16.00 til 17.00 
 
 
Vurdering: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bilag  
Ingen 
 
Forventet beslutningsproces 
Beredskabskommission 13. januar 2020 

 
Åben dagsorden Til behandling 

 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning: 
Godkendt med den bemærkning, at skulle der være behov for et møde om budget 2021, 
afholdes det skriftligt, med mindre mindst ét medlem ønsker det afholdt som fysisk møde. 
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4  Plan for RBD 2020 forudsætning for opløsning af ØSB. 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller at beslutningspunkt godkendes. 
 
Baggrund 
Der skal i løbet af 2020 udarbejdes en ny RBD (Risikobaseret dimensionering). 
 
Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at det kommunale redningsbered-
skab er dimensioneret efter forholdene i kommunen.   
 
Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og 
afhjælpende indsats i forbindelse med skader på personer, ejendom og miljøet ved 
ulykker og katastrofer eller overhængende fare herfor. 
 
I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virk-
somhed, alarmering, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kom-
munale redningsberedskab.  
 
Dette fremgår af Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommuna-
le redningsberedskab 
ETK Brand & Redning vil bruge Beredskabsstyrelsens vejledning, herunder det års-
hjul der beskriver forløbet 
 

 
 

Tidsplan: 
Fase: 1-2 ultimo april 
Fase: Opstart 19. maj 2020 
Faset:   5 august til december. 
 
Vurdering: 
Beredskabet må forvente at bruge en del resurser (mindst svarende til 1 årsværk) 
på dette forløb, herunder inddragelse af det politiske system. 
 
Økonomi: 
Der er ikke umiddelbart økonomi i dette 
 
Bilag  
Ingen 
 
Forventet beslutningsproces 
Beredskabskommission 13. januar 2020 

 
Åben dagsorden Til behandling 

 
Fraværende: Ingen 
 
Beslutning: Plan for RBD 2020 tiltrådt 
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5 Orientering om fremadrettet punkter til møderne i beredskabskommis-
sionen, herunder status – Drift / Plan og økonomi  

 
 
Anbefaling 
Selve dagsorden indstilles som overordnede punkter til fremtidig drift, samt at 
nedenstående pkt. tages til efterretning 
 
Baggrund 
I forbindelse med beredskabskommissionen fremtidige møder fastlægges der nogle 
faste punkter til møderne. 
 
Udover disse punkter vil der være mulighed for yderligere efter behov.  
 
 
Vurdering: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bilag  
Oplæg til dagsordener til de nye beredskabskommissioner 
 
Forventet beslutningsproces 
Beredskabskommission 14. januar 2020 

 
Åben dagsorden Til behandling 

 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen tiltrådt 
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Orientering om udrykningstider fra Østsjællands Beredskab 
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller at orienteringen tages til efterretning 
 
Baggrund 
 
Der har pr. 3. kvartal 2019 været 1395 udrykninger i Østsjællands Beredskabs 
samlede område, 91 færre end samme periode 2018. Udrykningstiden ligger samlet 
set under det fastsatte serviceniveau i den fælles risikobaserede dimensionering. 
Når man ser på, hvor mange procent af turene der ligger inden for de forskellige 
intervaller, er det vigtigt at være opmærksom på, at i de områder, hvor der køres 
færre ture samlet set, udgør en enkelt tur naturligvis en væsentlig større procent-
andel end de steder, hvor man kører mange 
ture. 
 
 
4 Kvartal tilgår senere fra ØSB 
 
 

 
 
 
ØSB service efterlevelse (første leder mødt på skadestedet) 
 

 
 



 

Beredskabskommissionen den 13. januar 2020                                               side  8 

 
 
 
 
 
 
Vurdering: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bilag  
Ingen 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen tiltrådt 
Beredskabschefen kommer på næste møde med et forslag til hvorledes der fremad-
rettet skal måles på afgangstider og fremmøde på skadested. 
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Orientering om vandforsyningsstrategi   
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, at orienteringen tages til efterretning 
 
 
Baggrund 
BR-lov fastsætter forsvarlig indsats §12, og tilstrækkelig vandforsyning til indsats 
§15. 
 
 
Vurdering: 
Det vurderes at der i forhold til den samlede vandforsyning på tværs af Køge, Sol-
rød er behov for ekstra vandforsyning centralt, således at evt. tilgående enheder 
fra andre beredskaber kan nå frem inden den interne vandforsyning er opbrugt. 
 
Omgivelser med vandtankvogne: Greve nedlagt, Tåstrup og Roskilde, Ringsted, 
Haslev og Faxe, alle 5 min. tilkald plus køretid.  
 
 
Økonomi: 
Jf. adm. aftale Solrød/Køge deles udgift kr. 94.533,- Solrød udgift kr. 47.226,50- 
(indeholdt i opstarts budget)  
 
Bilag  
Falck kontrakt kroghejs Køge 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. 
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Orientering om Kalkgravsberedskab og opdeling af dykker/kemi St. Lellin-
ge   
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, at orienteringen tages til efterretning 
 
 
Baggrund 
Dykker og kemi, bliver bl.a. kaldt til andre områder (hele Sjælland). 
Opdeles således at bil ”Kalkgravsberedskab” i Solrød bliver til kemivogn og Køge`s 
dykkerbil og oppustelig båd dækker kalkgravsberedskabet, samt øvrige dykkerud-
kald. 
 
Vurdering: 
Opsplitning vil sikre større robusthed frem til ny RBD 2020. 
 
Økonomi: 
Mindre ombygning af miljøvogn, indeholdt i budget 
 
Bilag  
Ingen 
 
 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen tiltrådt. 
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Orientering om brandsyn fra ØSB til opfølgning 
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, brandsynene tages til efterretning og gennemføres 
som hidtil. 
Det anbefales at kommunalbestyrelsen vurderer at der ved brandsyn skal være 
ejer, bruger eller driftsansvarlig til stede ved brandsynet, som hidtidig praksis. 
 
 
Baggrund 
Med overgangen til ETK Brand & Redning er der overtaget 1120 brandsynsobjekter 
samlet i de tre kommuner, som skal gennemføres i intervaller jf. bekendtgørelse nr. 
1000 (brandsynsbekendtgørelsen). Objekterne kan ses i medfølgende bilag 
 
 
Vurdering: 
Der er med bygningsreglement 2018 sket en overførsel af brandsyn fra brandsyns-
bekendtgørelsen til bygningsreglementet. Dette er dog udskudt med meddelelse nr. 
22 fra Beredskabsstyrelsen indtil 31. december 2020, hvorfor brandsyn stadig skal 
gennemføres efter brandsynsbekendtgørelsen. Jf. § 9 stk. 3 skal kommunalbesty-
relsen vurdere om driftsansvarlige skal deltage i brandsynet efter en konkret vurde-
ring i forhold til brandsikkerheden. Der gøres samtidig opmærksom på at der i ef-
teråret vil komme en udmelding omkring fra Beredskabsstyrelsen omkring gennem-
førelse af brandsyn. 
 
Økonomi: 
Indeholdt i budget 
 
Bilag  
Oversigt over objekter i de enkelte kommuner 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen tiltrådt. 
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Orientering om samarbejdsaftaler mellem Køge/Solrød, samt vagtcentral 
samarbejde Hovedstadens Beredskab. 
 
 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller at orientering tages til efterretning 
 
Baggrund 
Med baggrund i ØSB`s opløsning pr. 31-12-19 er har Køge indgået samarbejdsafta-
le med henholdsvis Solrød Kommune, som efterfølgende er blevet godkendt af Sol-
røds Kommunes administration og Køge Byråd 
 
Ligeledes er mellem samarbejdsaftale mellem Solrød og Hovedstadens Beredskab 
vedrørende vagtcentralbetjening indgået. ETK Brand & Redning indgår en fælles 
overliggende administrativ samarbejdsaftale på tværs af Køge, Solrød og Stevns 
Kommuner. 
 
 
Vurdering: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Jf. budget, udgangspunktet for fordelingsnøgler har været samme PWC godkendte 
bidragsmodel som til ØSB. Budgettet er det sidste Brand & Redning Køge budget 
for 2016 som er fremskrevet og genberegnet med ekstra tilførte ressourcer ift. 
samarbejdet med Solrød og Stevns. 
 
Økonomi vagtcentralaftale jf. bilag. 
 
 
Bilag  
Samarbejdsaftale Køge Solrød 
Opgaveportefølje 
Specielberedskaber 
Budget 
Samarbejdsaftale imellem HBR og Solrød Kommune 
 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen tiltrådt. 
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Indkøb af miljø/dykkervogn 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, at orienteringen tages til efterretning 
 
 
Baggrund 
30 år gammel containertrækker som benyttes til vandforsyning (containertank ca. 
10 år), samt med tomt lad eller lukkede containere (eks. førstehjælpsvagt).  
Trækkeren er lige repareret for at kunne deltage i driften 2020. Ny elle bugt contai-
nertrækker vil hvis muligt søges udgave med mindre kran, således at ETK Brand & 
Redning kan anvende køretøjet bredere under øvelser og indsats. 
 
24 år gammel VW transporter (Solrød ”kalkgravsberedskab”) er pt. ved midlertidigt 
at blive indsat som miljøvogn St. Lellinge, således at opsplitning kemi- og dykker-
beredskab kan iværksættes jf. pkt. 6. c. / i samme forbindelse flyttes rensepunkt til 
St. Køge og bemandes fremtidigt af deltidsbemandingen. 
  
Vurdering: 
Køretøjer udtjent, og rokade medfører at der samlet opnås større robusthed i 
driftsperiode frem til ny RBD. 
 
Økonomi: 
Containertrækker 2,0 mio. og kemi/dykkervogn 0,3 mio., (leasing). 
 
Bilag  
Ingen 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. Beredskabschefens afklaring fremlægges næste møde, vil 
indgå i leasing 2021. 
. 
 
 



 

Beredskabskommissionen den 13. januar 2020                                               side  14 

Tilkøb ift. Falck kontrakt 
 
Anbefaling 
ETK Brand & Redning indstiller, at orientering taget til efterretning 
 
Baggrund 
Kontrakt med Falck blev indgået inden beslutningen om opløsning af ØSB., og det 
blev efterfølgende af Bestyrelsen i ØSB besluttet at fastfryse i niveau. De kontrak-
tuelle forhold har således ikke kunnet indfris, hvorfor det har været nødvendigt at 
tilkøbe ydelser jf. tillæg 1. 
 
I aftalegrundlaget er der i modsætning til oprindelig kontrakt ØSB. mht. branddrag-
ter indgået aftale om at Falck påtager sig opgaven og løbede/efter behov indkøber 
og udskifter i et for Falck valgfrit design, hvor Falck er ansvarlige for nuværende og 
kommende arbejdsmiljømæssige krav. Aftalen vedrørende branddragter er gælden-
de i hele kontraktens perioden. 
 
 
Vurdering: 
Tillæg 1. sikrer at driften kan fortsætte i samme niveau frem til ny RBD. 2020., 
tilkøbte ydelser kan med undtagelse af aftale om branddragter opsiges med 3 md. 
varsel. 
 
Økonomi: 
Udgifter i 2020 kr. 31.000,-  
 
Bilag  
Tillæg 2. vedr. brandslukning mv. for Østsjællands beredskab. 
Bilag 3. b. Køretøjsliste Solrød 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen tiltrådt. 
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6. Næste møde 
 
Anbefaling:       
 
Baggrund: 
Der skal jf. forretningsorden for Beredskabskommissionen for Køge Kommune § 2 
afholdes møder i maj / Juni og november / december måned 20. 
 
 
Mandag den 8. juni 2020 kl. 16.00 til 18.00 
Mandag den 16. november 2020 kl. 17.00 til 18.00 
 
 
 
 
Forventet beslutningsproces 
Beredskabskommission 13. januar 2020 

 
Åben dagsorden Til behandling 

 
Fraværende: Ingen 
 
 
Beslutning:  
 
Der henvises til  punkt 3: Mødeplan for beredskabskommissionen 2020 
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7. Eventuelt 
 



EETK BRAND & REDNINGTK BRAND & REDNING

ETK BRAND & REDNING
KØGE KOMMUNE



ETK BROrganisation

AND & REDNING
KØGE KOMMUNE

Køge Byråd

ØU

Beredskabs
kommission

Beredskabschef

Falck Redningskorps
Køge

Direktør
Torben Nøhr

ETK
Petter Møller

• ETK Entreprenør
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• Solrød Kommune
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Deltidsstyrke
(21 deltid + 6 dagfolk)

Døgnbemanding
(18 årsværk + 2-3 
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TM Direktør
ETK Chef

Falck Redningskorps
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Falck Redningskorps
Solrød

Deltidsstyrke
(St. Heddinge 22 deltid)

(St. Hårlev 15 deltid)

Deltidsstyrke
(18 deltid )

Stevns Kommune Solrød  Kommune

Plan-Team
Byggesager og brandsyn m.v.

(3 årsværk)

Nødbehandlere
6-8 frivillige

Beredskabs
kommission

Beredskabs
kommission

Drift-Team
(2 årsværk)

Projekt-Team
Implementering 

(midlertidigt)
(1 årsværk)
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Løst koblet organisering mellem 
ETK Brand & Redning og Falck 
som leverandør (entreprise)

Ved indsats: 
ETK Brand & Redning har 
ledelsesretten
Dagligt: 
Falck har ledelsesretten /eget 
pers.

Beredskabschef har således 
alene dialog med og gennem 
Falck`s ledelse.

Bemærk:
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ETK BRAND & REDNING

KØGE KOMMUNE

Beredskabsloven pixi

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=188158

§ 1. Missionen er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, 
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, 
eller overhængende fare herfor.

§ 9. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen, som skal 
nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af 
redningsberedskabet.

Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. 

§ 12. skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet 
ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. 

Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje 
evakuerede og andre nødstedte.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=188158
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ETK BRAND & REDNING

KØGE KOMMUNE

Beredskabsloven pixi

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse, med private 
redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for kommunens 
redningsberedskab (samarbejde Falck og Køge). 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med foreninger, organisationer og private personer 
om, at disse bistår ved udførelsen af opgaver inden for kommunens redningsberedskab 
(samarbejde frivillige).

§ 14. Forsvarsministeren fastsætter regler om redningsberedskabets organisation, virksomhed, 
alarmering, materiel og dimensionering.

§ 16. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.

§ 17. Den samlede indsats ved større skader koordineres i øvrigt af politidirektøren.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning
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ETK BRAND & REDNING

KØGE KOMMUNE

Beredskabsloven pixi

§ 21. Redningsberedskabet har i forbindelse med indsatsen, ret til i fornødent omfang at 
skaffe sig adgang til privat ejendom, om nødvendigt ved at gennembryde og fjerne hindringer.

Den skade, som forvoldes ved brandslukning, betragtes som brandskade. 
Rammer skaden tredjemand, erstattes skaden dog af kommunen.

§ 22. Redningsberedskabet har under indsats ret til at bruge det vand, der findes i brønde, 
vandledninger og andre vandsteder.

§ 24. Sektoransvar for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af 
større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal 
vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.
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ETK BRAND & REDNING

KØGE KOMMUNE

Beredskabsloven pixi
.

§ 33. Forsvarsministeren fastsætter regler om placering, indretning og brug af virksomheder, 
der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre en risiko for personer, 
ejendom eller miljøet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende oprettelse, væsentlige ombygninger, udvidelser eller 
forandringer i driften af virksomheder i det omfang, der er fastsat regler herom i medfør af § 33.

§ 37. Kommunalbestyrelsen kan, pålægge offentlige myndigheder og offentlige og private 
virksomheder og institutioner at træffe foranstaltninger til deres beskyttelse under krise eller krig 
(bedriftværn). Udgifterne afholdes af den, der pålægges at træffe de nævnte foranstaltninger.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bedriftværn. 

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87493

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87493
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ETK BRAND & REDNING
Beredskabsloven pixi
.

§ 48. Forsvarsministeren fastsætter regler for uddannelsen af redningsberedskabets personel, 
herunder om udgiftsfordelingen mellem staten og kommunerne.

§ 51. Forsvarsministeren fastsætter regler for uddannelse af det personel, der ikke aflønnes for 
deres deltagelse i redningsberedskabet (frivillige), herunder om ydelser til de frivillige og 
udgiftsfordelingen mellem staten og kommunerne (enhedstimebetaling).

Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af frivillige i kommunens 
beredskab.

§ 51 a. Forsvarsministeren fastsætter regler om uddannelse af medlemmer af 
ungdomsbrandkorps og om statens tilskud til kommuner, der har etableret et 
ungdomsbrandkorps eller har indgået en samarbejdsaftale med et ungdomsbrandkorps.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af medlemmer af 
ungdomsbrandkorps.



ETK BRAND & REDNINGETK Brand & Redning:
Indbyggertal: 106.522
Areal: 545 Km2

Udrykninger: ca. 7-800



ETK BRAND & REDNING

Solrød Kommune:
Indbyggertal: 23.065
Areal: 40,49 Km2

Udrykninger: ca. 90

Køge Kommune:
Indbyggertal: 60.675
Areal: 257,18 Km2

Udrykninger: ca. 440
Lellinge / Køge 90 /10 %

Stevns Kommune
Indbyggertal: 22.782
Areal: 247,23 Km2

Udrykninger: ca. 150
St.Heddinge/Hårlev 66/33%

Indsatsleder omr. N
Køge og Solrød

Indsatsleder omr. S
Stevns



Station Store Heddinge
ASP    Tankvogn           Båd        Miljøtrailer - Klinte /båd bil  - Klinttrailer

Station Hårlev

ASP    Tankvogn      Miljøtrailer

Station Lellinge / Køge
Tanksprøjte     Tankvogn      Drejestige         Miljø /svær redning/trailer             Dykker/2 Både 

Station Solrød Tanksprøjte                Miljøtrailer         

Oversigt over brandkøretøjer i de respektive kommuner  

Station Lellinge

Station Køge

Station Køge / FRV

Markering viser 
specielberedskaber 

Markering viser
tilkøb ift. drift frem til 

ny RBD. 2020

Kalkgrav

Ikke i vagt 50 frv. Køge 20 frv. Frøslevvej (Solrød frivillige selvstændige ca. 10)



Vagtcentralsamarbejde med Hovedstadens Beredskab  

Valby Gearhallen:

• Kontinuerligt overblik
• Udkald / disponering
• OC kan bistå indsats
• Ressource overblik



Betjening af kommunernes krisestab

Formålet med krisestaben er at give ledelsen (borgmester) en fast organisatorisk ramme med kendte 
og velfungerende procedurer. Rammerne skal være på plads fra det øjeblik, man konstaterer, at der 
er indtruffet en ekstraordinær hændelse, som kræver overordnet krisestyring. 

Konkrete planer og procedurer for aktivering og drift af krisestaben bidrager til organisationens evne 
til at efterleve handlingsprincippet og øger således muligheden for rettidigt at reagere på krisen når 
den opstår.

Opgaver i aktivering og drift af krisestaben
Beredskabsplanen og tilknyttede dokumenter bør beskrive forhold og procedurer vedrørende:
• modtagelse af varsler og alarmer
• krisestabens sammensætning
• støttefunktioner
• aktivering
• aktiveringsniveau
• mødeafholdelse
• mødefaciliteter
• forbindelsesofficerer
• afløsning



Daglig drift
I kommunen

Hændelse/varsel som ikke kan 
håndteres effektivt af den daglige 

organisation

Direktionen i kommunen med 
beredskabschefen fastsætter 

beredskabsniveau

Beredskabsniveau 1
Informationsberedskabet

Beredskabsniveau 2
Krisestaben samles

(nødvendige medlemmer efter 
hændelse)

Beredskabsniveau 3
Krisestaben aktiverer
Operativt beredskab 

Krisegrupper (grupper efter de enkelte kommuner)

Teknik Sundhed Social Kultur Børn

Politisk niveau

Kommunaldirektører / ADM 
direktør

(Berørte direktører - 
Beredskabschef)

Kriseledelsens organisation ved hændelse i en  kommune

Varslet udsendes via 
beredskabsprogram C3



Krisestabenes faste medlemmer



Betjening af kommunernes krisestab

De lokale beredskabsstabe (LBS) 
I politikredsene kan der etableres en lokal beredskabsstab, som varetager den tværgående 
koordination og samarbejde ved ekstraordinære hændelser inden for politikredsens geografiske 
område. 

Ved ekstraordinære hændelser, der berører flere politikredse, kan Rigspolitichefen, efter 
omstændighederne i samråd med Værnsfælles Forsvarskommando og Beredskabsstyrelsen, udpege 
en politikreds som ansvarlig for løsningen eller samordningen af indsatsen. 

De faste medlemmer i hver af de lokale beredskabsstabe er politiet (formand), totalforsvarsregionen, 
Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter, kommunerne og regionens sundhedsberedskab. 
Politiet kan desuden indkalde ad hoc-medlemmer fra andre relevante myndigheder samt private 
aktører til den lokale beredskabsstab. 

Den nationale operative stab (NOST):
Råder over alle ressourcer (eks. stormflod Brøndby)



Betjening af kommunernes krisestab

Servicering af kommuner i forhold til krisestyring

Af skemaet fremgår hvilke personer der kan drifte de enkelte funktioner.
Det vil sige at de umiddelbart er 7 personer på tværs af 3 krisestabe/LBS og samtidig indsatsledelse 

”det kan udfordre, og uddannelse skal gennemføres”  

Organisation- Beredskabsstruktur – Køge – Solrød - Stevns

Navn Funktion CHF-vagt
LBS                    

(lokalberedskabsstab)
LKS (kommunal krisestab) LKM KST ISL/HL

Kommune 
repræsentant

Søren Rasmussen Beredskabschef X X X X

Klaus Hansen Viceberedskabschef X X X X

Torben Hvitved Beredskabsinspektør X X X

Torben K. Østergard Beredskabsinspektør X X X

My Leerbæk Christensen Beredskabsinspektør X X X X X X

Dan Skjoldborg Beredskabsinspektør X X X X X X

Thomas Svendsen Beredskabsinspektør X X X X X X

Deltids indsatsledere 
erstatter faste i vagt:

Klaus Stevns Madsen ISL X X X

Martin Rohde-Wünsche ISL X X X

Deltids ISL vil ikke kunne bemande LKS



3 x Risikobaseret dimensionering i 2020 (forudsætning for opløsning ØSB.) 

Tidsplan:
1-2 ultimo april
3-4 maj-juni
5 aug-dec.
(Køge kontrakt)

”Risici – forebyggelse = restrisiko” 

RETTE RESSOURCE !
PÅ RETTE STED !

TIL RETTE TID !

3 x proces:
Kommissioner
BRS. udtalelser
Økonomiudvalg
Byråd (juni)



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Aftaleforhold:
• Byrådet er ansvarlig for egne myndighedsopgaver, og at redningsberedskabets 

opgaver udføres i overensstemmelse med de krav, som er fastsat i beredskabsloven.

• Aftalens løbetid følger Brandoverenskomsten december 2026. Aftalen kan af begge 
parter opsiges med 1 års varsel til udgangen af december.

• Chefvagten varetages som udgangspunkt af Køge Kommunes beredskabschef 
(alternativt af beredskabets krisestyringsgruppe). Beredskabschefen eller dennes 
stedfortræder agerer på vegne af den kommunale krisestab, som træffer afgørelser.

• Beredskabschefen vurderer egen og indsatslederes tilstedeværelse ud fra hvor der 
opnås størst effekt.

• Beredskabschefen rådgiver Beredskabskommissionen og deltager/koordinerer ved 
møder, samt rådgiver Byrådet i forhold til dennes ansvar i henhold til 
beredskabslovgivningen.



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Samarbejdsforhold:
• Samarbejdet efter nærværende aftale håndteres af beredskabskontaktgruppe med 

kontaktpersoner fra kommunerne. 

• Den tekniske ledelse af indsatsen varetages af kommunalt ansatte indsatsledere fra 
Køge Kommune. Ved udvalgte hændelser medsendes indsatslederen ikke og 
holdlederen har dermed den tekniske ledelse ved disse, i henhold til den til enhver 
tid gældende Risikobaserede Dimensionering.

• Beredskabet disponerer frit over alle enheder i de samlede driftede områder, og 
kan ved skønnet behov (længere varende, flere samtidige eller større indsatser) 
flytte enhederne til andre lokationer, således at der i situationen stilles det bedst 
dækkende beredskab samlet set.



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Samarbejdsforhold:
• Kommunen har det fulde ansvar for egne myndighedsopgaver og al 

myndighedsbehandling. Beredskabet rådgiver og bistår i det forberedende arbejde, 
herunder i byggesager, og holder relevante byggesagsbehandler(e) og/eller 
miljømedarbejder(e) informeret med henblik på journalisering. 

• Beredskabet forestår sagsbehandling ifm. oprettelse og drift af automatiske 
brandalarmeringsanlæg mod den fælles vagtcentral. Overvågningsgebyr og evt. 
afregninger ifm. blinde alarmer tilgår kommunen.

• jf. Risikobaserede dimensionering og Falck kontrakt for slukningsområdet afholder 
beredskabet driftsmøder med entreprenøren for at dokumentere og foretage 
kvalitetsopfølgning i henhold til den indgået kontrakt.

• 2 gange årligt (april, oktober) afholdes strategisk møde med deltagelse af Køge 
Kommunes Beredskabschef og Falck A/S. Ved strategiske møder fremlægger 
beredskabet statistik over de gennemførte udrykninger i de forudgående 6 
måneder, idet der fokuseres på kvalitetsindikatorer såsom afgangstider, 
responstider, samt mandskabets kvalitet i opgavevaretagelse.



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Opgaveportefølge jf. bilag 1:

Planer:
• Beredskabsplan, sundhedsplan, klimaplaner og RBD.

Forebyggende:
• Brandsyn, byggesager, arrangementer, overnatninger, kampagner, fyrværkeri, 

særlige objekter, udsatte områder og div. sparring.

Operativt:
• Vagtcentral, mandskab, materiel og køretøjer, indsatsledelse.

Tilvalgsydelser:
• Kurser (førstehjælp, kriseøvelser, brandkurser, spild, hjælperøgdykker
• CSR. (Veteraner, brandkadet, ungeberedskab)
• Opgaver (Brandhaneeftersyn, løft (akutte fald), evt. andre 



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Budget jf. bilag 2:

• Juni: budgetforslag til det kommende budgetår inkl. flerårigt budgetoverslag 
fremlægges til Beredskabskommissionens godkendelse. Seneste godkendte budget 
vedlægges.

• Ved ekstraordinære indsatser, hvor der trækkes ikke beredskabsmæssige ressourcer 
på tværs af samarbejdende kommuner, afholdes udgifterne af skadesteds 
Kommunen. Dette omfatter også de frivilliges indsættelse, med undtagelse af 
samdriftede kommuner på området.



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Specialberedskaberne jf. bilag 3:

• Beredskabet supplerer med specielberedskaber jf. bilag 3, til udkald jf. RBD eller 
såfremt indsatsledelsen finder behov herfor, forudsat at ressourcen er til rådighed 
ift. samtidige hændelser. Parterne er enige om, at Aftalen er fleksibel og at 
Beredskabschefen har mandat til at foretage ressourcemæssige omrokeringer, 
forudsat der findes fagligt belæg og behov herfor. 

• Eventuelle ressourcemæssige omrokeringer drøftes i Beredskabskontaktgruppen 
med efterfølgende fremlæggelse for Beredskabskommission.



Samarbejdsaftaler:  Køge/Solrød og Køge/Stevns

Forudsætninger for opløsning af ØSB:

• Samdrift jf. nuværende RBD. gennem 2020.

• Samdrift jf. vagtcentralaftaler med kommuner.

• Afregninger jf. bilag 2 til samarbejdsaftale ØSB. (ikke internt K-S-S)

Kvartalsvis afregning: 
Motorsprøjte – tankvogn – stigevogn = kr. 2939,- pr- time.
Båd – dykkere – højde+brønd red. – kemi – spec. Redning = 4361,- pr. time.


