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0BPkt.   1 1BPlangrundlag for beredskabsplaner i 
Roskilde Kommune 

Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
Med baggrund i Roskildes Kommunes direktions beslutning af den 24. februar 2020 
om, at Roskilde Brandvæsen skal varetage den kommunale krisestyring samt facilitere  
beredskabsplanlægningen i kommunen, fremsættes her et oplæg til det samlede plan- 
grundlag i kommunen. Roskilde Brandvæsen vil lave en struktur for plangrundlaget,  
vejledninger til udarbejdelse af beredskabsplaner på de forskellige niveauer samt  
facilitere og vejlede omkring processerne for beredskabsplanlægningen. 
 
Beredskabsplanlægningen er en direkte forlængelse af Roskilde Kommunes Bered- 
skabspolitik, som blev godkendt af Byrådet den 25. november 2020. 

Indstilling 
Det indstilles til, at plangrundlaget godkendes, og at Roskilde Brandvæsen fortsat  
faciliterer processerne omkring krisestyring og beredskabsplanlægning. 

Beslutningskompetence 
Beredskabskommission 

Sagsfremstilling 
For at tilsikre et ensartet og retvisende niveau i kommunens beredskabsplanlægning, 
fremsættes følgende plangrundlag. Der vil i udgangspunktet skulle udarbejdes planer 
for alle niveauer i den kommunale forvaltning, af varierende grad. Eks. vil en bered-
skabsplan i en daginstitution ikke have samme fokus og omfang, som en beredskabs-
plan for hele Skole og Børn forvaltningen.  
 
Der lægges ligeledes op til, at der differentieres i mellem beredskabsplaner og krise- 
styringsplaner. Planerne vil i grundtanken følge de gældende vejledninger der findes  
på området, men er tilpasset Roskilde Kommunes specifikke behov.  
 
Lovpligtige planer:  

• Kommunens Generelle Beredskabsplan (§25 Beredskabsloven) 
• Sundhedsberedskabsplan (§210 Sundhedsloven) 
• Plan for risikobaseret dimensionering (§ 14 Beredskabsloven) 
• Strandrensningsplan (Lov nr. 1033 af 4. september 2017 om beskyttelse af 

havmiljøet, Strandrensningsbekendtgørelsen nr. 1630 af 13. december 2006, 
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 9075 om strandrensning, marts 2008.) 

• Plan for livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV) herunder kriminel adfærd, 
trussel om skyderi og vold (Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og stude-
rendes undervisningsmiljø.).  

 
Oplæg til plangrundlag i Roskilde Kommune:  
 
Kommunens generelle beredskabsplan  
Kommunens generelle beredskabsplan omhandler i store træk, hvorledes kommunens  
overordnen krisestyring aktiveres. Hertil hører indsatsplaner, instrukser og skabeloner.  
Endvidere vil bl.a. krisekommunikationsplan være en delplan til den generelle bered-
skabsplan. 
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Forvaltningsplaner  
Forvaltningsplanerne er i udgangspunktet krisestyringsplaner, som beskriver, hvorle-
des forvaltningen skal forholde sig, hvis der sker en hændelse inden for forvaltnings-
området, eller at der aktiveres en beredskabsplan på et lavere niveau inden for forvalt-
ningsområdet.  
 
Afdelingsplaner  
Afdelingsplanerne vil have elementer af at være både krisestyrings- og beredskabs-
plan.  En afdeling er eksempelvis Skole- og klub, som skal planlægge for, hvis der sker 
noget inden for eget område eller de enkelte skoler, der hører under afdelingen. Ek-
sempelvis vil der på dette niveau skulle ligge planer for, hvis en skole pga. en hændel-
se ikke kan modtage børn den kommende dag. 
 
Lokale planer (institutions planer) 
De lokale planer er rene beredskabsplaner som tilpasse de lokale forhold. Der vil såle-
des være forskel på, om der skal udarbejdes en beredskabsplan for en skole, en bør-
nehave eller et plejecenter. Der vil blive udarbejdet vejledninger til hver type institution. 
 
Formålet med plangrundlaget er at tilsikre, at planerne er ensrettede og har en indbyr-
des sammenhæng, samt at det er de samme genkendelige processer, man skal igen-
nem blot tilpasset, uanset på hvilket niveau i den kommunale forvaltning en plan aktive-
res. Dette er med til at skabe sammenhæng og genkendelighed for alle medarbejdere i 
kommunen, og skaber en større forståelse for processerne. Planerne understøttes af 
actioncards målrettet specifikke scenarier, som vil variere afhængig af afdeling og insti-
tution.  
 
Til vejledningerne som Roskilde Brandvæsen vil forestå, hører også et afsnit om, hvor-
ledes planerne skal øves og opdateres. Her vil Roskilde Brandvæsen ligeledes være 
behjælpelig med facilitering og vejledning.  

Økonomi 
I visionspapiret for Roskilde Brandvæsen er brandvæsnet tildelt en normering, som gør 
os i stand til at løse opgaverne på tværs af kommunen med nuværende økonomi. 
 

Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 1 
 
Kommission er enige om, at plangrundlaget er godt, og at Beredskabet facilitere pla-
nerne på tværs af forvaltningerne. Det er vigtigt, at der tages ejerskab, der hvor planer-
ne skal virke, og at de er nærværende, og noget de enkelte områder kan se sig selv i. 
Det er vigtigt, at der gennemføres øvelser med jævne mellemrum, så der kan handles 
på tværs med mange interessenter i forbindelse med en krise. 
 
Der tages udgangspunkt i eksisterende planer og hentes inspiration i nationale net-
værk, der tilpasses til Roskilde Kommune. Der er stor opbakning og interesse fra 
kommissionen til arbejdet. 
 
Beredskabskommissionen godkendte indstillingen. 
 
Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi 
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2BPkt.   2 3BGodkendelse af oplag af brændbare faste 
stoffer hos Solum Roskilde A/S 

Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
I forbindelse med branden, som startede den 19. september 2020 hos virksomheden 
Solum Roskilde A/S (Solum) på Vestre Hedevej 34 i Roskilde, blev Roskilde Brandvæ-
sen opmærksom på, at oplagene på virksomheden ikke havde de nødvendige godken-
delser fra Redningsberedskabet i Roskilde Kommune. Solum har, i forlængelse af et 
påbud fra Roskilde Brandvæsen, fremsendt ansøgninger om tilladelse til oplagene på 
virksomheden. 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutningskompetence 
Beredskabskommission 

Sagsfremstilling 
Oplagene på Solum er omfattet af Beredskabslovgivningen, og det kræver en godken-
delse fra redningsberedskabet, nu Roskilde Brandvæsen, at etablere disse. Roskilde 
Kommune har politianmeldt Solum for at have etableret oplag, som er omfattet af Be-
redskabslovgivningen uden godkendelse. 
 
Solum har, i forlængelse af et påbud fra Roskilde Brandvæsen, fremsendt ansøgninger 
om tilladelse til oplagene på virksomheden. I de fremsendte ansøgninger ansøger So-
lum om et oplag af kompost, som væsentligt overskrider grænserne for oplagets stør-
relse, som er anvist af Beredskabsstyrelsen i Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for 
brændbare faste stoffer (BEK nr. 1070 af 29/06/2020 6. august 2020). Der er tale om 
overskridelser af størrelsen på oplaget på mere end 10 gange den af Beredskabssty-
relsen anbefalede størrelse for oplag af kompost. Reglerne er funktionskrav, hvor red-
ningsberedskabets skal sikre, at der er tilstrækkelig mulighed for, at redningsberedska-
bet kan foretage en slukningsindsats ved brand i oplag af faste brændbare stoffer. 
 
Roskilde Brandvæsen har i svarskrivelser til Solum meddelt, at Roskilde Brandvæsen 
ikke kan acceptere oplag i den størrelse, det gælder både volumenet og bredden på 
oplaget. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at større oplag af faste brændbare stoffer op-
lægges i miler, hvor den samlede mængde ikke overstiger max. 10.000 m3 (kan opde-
les med fysisk afstand for at minimere risikoen for brandspredning, således at den 
samlede mængde kan være større end 10.000 m3), hvor længden er max. 70 m, bred-
den er max. 10 m og højden er max. 5 m, dvs. hver mile må max. have et volumen på 
3.500 m3). Solum ønsker, at oplaget af kompost har en størrelse, hvor volumenet er på 
110.000 m3, længde er 185 m, bredden er 100 m og højden er 6 m. 
 
Der er indledt en nærmere dialog, da produktionsmetoden kan betyde, at dele af kom-
postbunken ikke er brændbare, hvilket Solum er bedt om at få undersøgt og dokumen-
teret, inden der tages yderligere beslutning om det ene oplag. 
 
Det er muligt at afvige fra Beredskabsstyrelsens anvisninger/anbefalinger, hvis det vur-
deres, at der på baggrund af en risikovurdering, at lagerafsnit kan indrettes, så der er 
forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 
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Roskilde Brandvæsen har vurderet, at den fremsendte risikovurdering for den ønskede 
overskridelse af Beredskabsstyrelsens anvisninger/anbefalinger ikke tilgodeser red-
ningsberedskabet mulighed for at foretage en slukningsindsats ved brand i det aktuelle 
oplag. 

Økonomi 
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 
 

Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 2 
 
Forebyggelseschefen gav en status på Solum. 
 
Der summeres op, at der har været og er en god dialog mellem Solum, brandvæsenet 
og kommunen. Solum er opfordret til at føre log og højere grad af egenkontrol, og der 
køres skærpede brandsyn, hvor det kontrolleres, at krav overholdes. Det er en koordi-
neret indsats med flere afdelinger og myndigheder inde over, og der arbejdes på en 
mere smidig kommunikationsstruktur mellem kommune og virksomhed. 
 
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning. 
 

 Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi  
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4BPkt.   3 5BTerminer for brandsyn 
Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
Roskilde Brandvæsen foretager brandsyn i objekter i Roskilde Kommune iht. Brand-
synsbekendtgørelsen (BEK nr 1000 af 29/06/2016). 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutningskompetence 
Beredskabskommission 

Sagsfremstilling 
Brandsynsbekendtgørelsen fastsætter, hvilke typer af objekter, der skal foretages 
brandsyn af, samt den maksimale termin for hver type af brandsyn (max. antal år mel-
lem to brandsyn). Terminerne, iht. brandsynsbekendtgørelsen, er årligt, 2-årige, 3-
årige, 5-årige eller på baggrund af en risikovurdering. 
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel termin for objekterne på baggrund af en 
risikovurdering, og inden for det max antal år, der er angivet i brandsynsbekendtgørel-
sen. 
 
Roskilde Brandvæsen er, ved forebyggende afdeling, i gang med at foretage en vurde-
ring af en stor del af brandsynsobjekterne i Roskilde Kommune. I den forbindelse vil 
Roskilde Brandvæsen øge frekvensen for nogle typer af brandsyn. Særligt de brand-
syn; 

1. hvor objekterne har en frekvens på mere end 2 år, samt  
2. på virksomheder, hvor der er flere end 1 brandsynsobjekt, f.eks. skoler som ofte 

har undervisningsafsnit, daginstitution (SFO) of forsamlingslokale (idrætshal), 
her sættes terminen til den hyppigste terminer, således at alle brandsynsobjek-
ter på ejendommen foretages hver gang der foretages brandsyn. 

Roskilde Brandvæsen vil som udgangspunkt foretage brandsyn hvert 2. år, for objekter 
med en termin, som er mere end hvert 2. år, dvs. objekter med terminer hver 3. år og 
hvert 5. år, samt objekter, hvor terminen fastsættes ud fra en risikovurdering. Der kan 
være objekter, hvor terminen ikke nedsættes til hvert 2. år, hvis dette på baggrund af 
en risikovurdering skønnes rimeligt. 
 
Baggrunden for, at Roskilde Brandvæsen vil nedsætte de foreslåede terminer er, at 
Roskilde Brandvæsen ønsker et tættere samarbejde med de virksomhederne og med-
virke til at skabe en øget tryghed blandt virksomheder i Roskilde Kommune, som er 
underlagt reglerne for brandsyn. Ordinære brandsyn er varslede ca. 2 uger før brand-
synet, og brandsyn har mere karakter af vejledning end kontrol.  
 
Den øges frekvens for nogle typer af brandsynsobjekter vil øge brandvæsenets kend-
skab til brandsynsobjekterne, og vil give forebyggende afdeling en bedre mulighed for 
vejlede virksomheder, og dermed øge brandsikkerheden. Roskilde Brandvæsen har for 
en stor del af brandsynsobjekterne i Roskilde Kommune udarbejdet objektplaner til 
brug ved indsats. Ved brandsyn vil objektplanerne kunne gennemgås med virksomhe-
den og efterfølgende opdateres, hvorved den operative del af brandvæsenet vil kunne 
anvende objektplanerne ved en indsats. 
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En positiv sideeffekt ved at foretage brandsyn med en frekvens/termin, der som ud-
gangspunkt er hvert år eller hvert 2. vil give Roskilde Brandvæsen et mere ensartet 
antal brandsyn fordelt på de enkelte år. 

Økonomi 
Ændringen i frekvens/terminer for udvalgte virksomheder vil kunne løses med den nu-
værende normering, og ændringen er i overensstemmelse med visionen for Roskilde 
Brandvæsen: 
 
”Vi skal skabe tryghed for vores borgere og det omkringliggende samfund”. 
 
 

Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 3 
 
Der blev spurgt ind til, i hvor høj grad et varslet brandsyn følges op af et ikke-varslet 
brandsyn. 
 
Brandsynene er som udgangspunkt varslet for bedst muligt at lægge op til dialog med 
ledere og ansvarlige. Brandvæsenet kan også lave uvarslede brandsyn, hvis vi får et 
hint, hvor vi har mulighed for at lave sanktioner i form af påbud og forbud. Der tales 
om, at virksomhederne overvejende ser brandsynene som rådgivning og er positive 
over for besøgene. 
 
Brandvæsnet overvejer på et tidspunkt at lave en event/tema/undervisning for virksom-
heder i egne beredskabsplaner, således at brandvæsen kan støtte op om virksomhe-
derne, så de er bedre stillet, hvis uheldet er ude.  
 
Der tales om, hvorvidt der eventuelt kan blive sat normering på, da det er en øget ser-
vice til kommunens virksomheder, som kan være forbundet med meromkostninger. 
 
Beredskabsdirektøren svarede, at vi er derude i forvejen og har ressourcerne, så det 
skal snarere ses som en omfordeling af arbejdet og et ændret mindset i, at vi skal ud 
og understøtte virksomhederne i højere grad, når vi alligevel er derude. Vi snakker om 
de samme ressourcer, men med en anden tilgang.  
 
Formanden summerede op, at beredskabskommissionen er glad for det fokus, der er 
på mere forebyggelse og rådgivning. 
 
I forlængelse blev det drøftet, at når samfundet åbner igen, så er det beredskabskom-
missions anbefaling, at fokus lægger først på skoler, da der anvendes lokaler på en 
anden måde end tidligere pga. restriktioner. Desuden nævnes kultursteder, Domkirken 
mv., der hvor vi samles mange mennesker.  
 
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning. 
 

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi  
 
 
Bilag til punkt nr. 3: 
 - Bilag - Brandsyn Roskilde Kommune 
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6BPkt.   4 7BAccessorisk virksomhed 
Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
Punktet var med på sidste møde, men der var enighed om, at punktet blev udskudt til 
senere behandling, hvor alle medlemmer af Beredskabskommissionen er til stede. 
 
Kommissionen bad om en gennemgang af regelsættet og som supplement til punktet, 
en drøftelse med andre beredskaber omkring deres opgaver, som kan bidrage til en 
kommende diskussion. 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutningskompetence 
Beredskabskommissionen 

Sagsfremstilling 
På beredskabskommissionsmødet den 15. september 2020 blev der fremsat et ønske 
om Roskilde Brandvæsens muligheder for at udføre indtægtsgivende virksomhed. 
 
Roskilde Brandvæsen er, som en del af Roskilde Kommune, underlagt kommunalfuld-
magtsreglerne, som regulerer kommunens u-lovbestemte opgaver. Roskilde Brandvæ-
sen må ikke drive kommunal erhvervsvirksomhed, hvorfor vores indtægtsgivende op-
gaver ikke har til hovedformål at opnå en fortjeneste, men at undgå ressourcespild. 
Indtægtsgivende opgaver, som nedenstående eksempler, skal sælges på markedsvil-
kår for at undgå konkurrenceforvridning.  
 
Produktion til eget brug  
Brandvæsnet har i dag en sikringsafdeling/elektrikere der installerer og servicerer 
brandalarmeringsanlæg, tyverialarmer og videoovervågning på kommunens bygninger.  
Ligeledes undervises i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for kommunalt 
ansatte. 
 
Overkapacitet  
Tilfældig overkapacitet i form af ledige pladser på førstehjælpskurser og branduddan-
nelser sælges til markedspris. Der må ikke anskaffes overkapacitet. 
 
Biproduktion  
Forebyggende Afdeling gennemfører diverse brandtekniske sagsbehandlinger som 
tilladelser til større arrangementer, opbevaring og salg af fyrværkeri, beredskabsplaner 
mv. Den viden og erfaring, afdelingen har opbygget, må, såfremt der også er over-
skudskapacitet, sælges som naturligt biprodukt til markedspris.   
 
Accessorisk virksomhed  
Accessorisk virksomhed har en naturlig og underordnet tilknytning til en kerneopgave 
som eksempelvis brandvagter ved større arrangementer. Sagsbehandlingen af arran-
gementet er således en kerneopgave før arrangementet og brandvagten en mindre 
forlængelse heraf under arrangementet.   

Økonomi 
Se regnskab, hvor det fremgår, hvilken betydning det har for økonomien.  
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Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 4 
 
Beredskabskommissionen havde en god drøftelse om emnet – det er et område med 
mange nuancer, hvorfor det kræver en balancegang i forhold til udnyttelse af ressour-
cer og samtidig hensynstagen for opgaver, som kan ligge andre steder. Der hersker 
enighed om, at det er vigtigt med et robust beredskab til de beredskabsmæssige hæn-
delser, som optræder, men at det samtidigt har den refleksvirkning, at der vil være 
overskudskapacitet i perioder, som ville kunne udnyttes.  
 
Det er vigtigt, at der kommunikeres tydeligt om dette, og at det ikke er brandvæsenets 
hensigt at opmande i forhold til at kunne tage flere opgaver, men at opgaverne er for at 
udnytte den normering, der er i dag.  
 
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning. 
 

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi  
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8BPkt.   5 9BStatus på træningsfaciliteter til klima-
center 

Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
Nyt simuleringsmiljø, der skal fungere som test- og træningsfacilitet i forhold til at hånd-
tere oversvømmelsesrisici i forbindelse med fx skybrud og stormflod forventes klar til 
ibrugtagning i tredje kvartal 2021. 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutningskompetence 
Økonomiudvalget 

Sagsfremstilling 
Roskilde Brandvæsen samarbejder med en række virksomheder og videninstitutioner i 
CORO, Co-lab Roskilde om at realisere et test- og træningscenter for oversvømmel-
sesbeskyttelse, hvor beredskaber, private løsningsleverandører, videninstitutioner og 
borgere i fællesskab kan udvikle, teste og demonstrere nye mobile og midlertidige for-
anstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med især skybrud og stormflod. 
 
Konkret skal der anlægges et simuleringsmiljø med mulighed for forskellige vandhøj-
der, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger, 
med involvering af professionelle og frivillige brugere. Formålet er at sikre borgere, 
byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt end hidtil. 
 
Simuleringsmiljøet skal ligge på Roskilde Brandvæsens grønne areal ved Gammel 
Vindingevej 10, 4000 Roskilde, og Roskilde Kommune kommer til at eje såvel areal 
som anlæg. Anlægget skal bruges til træning af kommunens medarbejdere og frivillige i 
beredskabet, men derudover udlejes overskudskapaciteten i anlægget til andre kom-
muner, beredskaber, Beredskabsstyrelsen og private virksomheder samt foreninger 
mv. Vedligeholdelse og drift af anlægget påhviler kommunen. Andre aktører har kun 
udgifter til leje ved konkret brug af anlægget. Det kan fx være i forbindelse med kurser, 
men også som del af udviklings- og demonstrationsaktiviteter, hvor tests vil indgå. 
 
I den sammenhæng er CORO-sekretariatet i dialog med bl.a. Aarhus Universitet, 
CLEAN, DTU og RUC samt Det Nationale Netværk for Klimatilpasning og interessere-
de løsningsleverandører om at tænke i forskningsprojekter og living lab processer eller 
kompetenceudviklingsforløb, så der løbende vil komme spændende aktiviteter i simule-
ringsmiljøet. Roskilde Brandvæsen indgår allerede i et samarbejde omkring smart 
vandstandsvarsling, ligesom der er givet opbakning til et projekt kaldet ”Riviera Life - 
Inclusive. Innovative. Climate-Resilient”, hvor der søges om EU-midler. 
 
Anlægsarbejdet og sideløbende kommunikationsindsats igangsættes til foråret efter 
gennemførsel af nødvendig indbudt licitation, afklaring af håndtering af sponsorater, 
myndighedsbehandling samt aftaler med de sidste partnere, heriblandt Frederikssund 
Kommune, hvor der afventes tilbagemelding om evt. støtte på 150.000 kr.  

Økonomi 
Det samlede budget for etablering af simuleringsmiljøet er 4,25 mio. kr., og hidtil er der 
rejst 1 mio. kr. fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering under Roskilde Kom-
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mune, 950.000 kr. fra seks private virksomheder, der sponsorerer arbejde, udstyr eller 
materialer, 500.000 kr. fra Østifterne og 300.000 kr. fra Holbæk Kommune, mens Ros-
kilde Brandvæsen finansierer de resterende anlægsudgifter. Derudover støtter Region 
Sjælland med 300.000 kr. til kursusudvikling målrettet civilsamfundet. 
 

Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 5 
 
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning. 

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi 
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10BPkt.   6 11BØkonomi Roskilde Brandvæsen  
Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
Roskilde Brandvæsen har nu afsluttet sit første driftsår, og reetableringen samt opstar-
ten af Roskilde Brandvæsen er gennemført inden for den økonomiske ramme, som 
blev givet. 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering. 

Beslutningskompetence 
Beredskabskommission. 

Sagsfremstilling 
Pr. 31. december 2020 har Roskilde Brandvæsen haft et forbrug på 27,8 mio. kr. ud af 
vores samlede bevilling på 28,4 mio. kr. Der udarbejdes en årsrapport med yderligere 
detaljer om driftsresultatet. 
 
Forbruget fordeler sig således i organisationen:  
 

2020 
Forbrug 
JAN - 016 
1 kr. 

Korr. 
budget 
1 kr. 

Forbrugs % 

  Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 
Profitcenter DKK DKK   
Roskilde Brandvæsen 27.827.674 28.401.951 97,98 
Kerneopgaver 29.936.844 30.776.951 97,27 
Ledelse og Administration 5.262.879 5.545.337 94,91 
Drift Brandstation 2.498.744 2.194.606 113,86 
Forebyggende 2.994.341 3.276.000 91,40 
Drift Køretøjer 4.102.328 4.438.405 92,43 
Frivilligområdet -36.758 -154.000 23,87 
Operativ 15.115.310 15.476.603 97,67 
Accessoriske opgaver -2.109.170 -2.375.000 88,81 
Sikringsafdelingen -522.270 0 0,00 
CSR Projekter 96.757 0 0,00 
Afledte opgaver -1.683.657 -2.375.000 70,89 
 

Økonomi 
Sagen har den budgetmæssige konsekvens, at årets mindreforbrug på 575 t.kr. overfø-
res til budgettet i 2021.  
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Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 6 
 
Henviser til detaljer i Årsrapporten, der blev udsendt til Beredskabskommissionen den 
8. februar 2021.  
 
Beredskabsdirektøren henledte opmærksomheden på, at Station Roskilde efterhånden 
er slidt, både udvendigt og indvendigt, særligt vinduer og varme- og ventilationsanlæg, 
så det er et emne, der vil blive taget op til drøftelse senere i forhold til at afsætte øko-
nomi til reparationer og vedligehold. 
 
Orientering om økonomien gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer. 
 
Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning. 
 

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi 
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12BPkt.   7 13BStatus Roskilde Brandvæsen  
Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Resume 
Kort status fra alle afdelinger, hvad der rører sig i Roskilde Brandvæsen  

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutningskompetence 
Beredskabskommission 

Sagsfremstilling 
Administration: 
Administrationen er hjemsendt og arbejder hjemmefra indtil videre til den 28. februar. 
Som et led i tilpasningen af organisationen er to medarbejdere stoppet, og vores øko-
nomikonsulent har sagt sin stilling op. Der har været afholdt ansættelsessamtaler i ja-
nuar, og ny økonomikonsulent starter den 1. marts, som blandt andet skal fokusere på 
Roskilde Brandvæsens økonomistyring og –opfølgning.  
 
Operativ Afdeling: 
Start 2021 laver Operativ Afdeling brugerundersøgelser, hvor vi dagen efter en ind-
sats/hændelse hos borgerne/kunderne tager kontakt til dem fysisk eller grundet corona 
via. telefon. 
 
Borgerne har mulighed for at stille spørgsmål, som er opstået fra ulykken skete til vi 
opsøger dem til en drøftelse om hændelsen. 
 
Som brandvæsen har vi mulighed for af lave statistik på, hvad er borgernes oplevelse 
af brandvæsenets arbejde på skadestedet samt var brandvæsenet hurtig fremme, vir-
kede brandvæsenet professionelle etc. 
 
Når året er omme har vi et billede af, hvad borgerne/kunderne synes om det arbejde 
Roskilde brandvæsen udfører, og vi kan arbejde videre med resultatet efterfølgende. 
 
Forebyggende Afdeling: 
Status 2020  
I Forebyggende Afdeling havde vi primært fokus på at få foretaget alle brandsyn i 2020. 
Vi foretog 99,7 % af brandsynene i Roskilde Kommune. Et brandsyn blev ikke foretaget 
pga. Corona. 
 
Flere beredskabsplaner, som varetages af Roskilde Brandvæsen, blev opdateret, her-
under Roskilde Kommunes beredskabspolitik, plan for logisk og ledelsesstøtte, plan for 
vandforsyning til brandslukning, plan for stormflod i Jyllinge 2020, plan for mink og plan 
for isolationspladser i forbindelse med Corona. 
 
Plan for den risikobaserede dimensionering i Roskilde Kommune blev godkendt. Arbej-
det med at indarbejde bemærkninger fra Beredskabsstyrelsens udtalelse blev påbe-
gyndt. 
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Branden på Solum Roskilde A/S har afstedkommet en lovliggørelse forholdene på virk-
somheden i samarbejde med virksomheden og dennes rådgiver, samt Roskilde Kom-
munes Miljø- og Erhvervsafdeling. 
 
Godkendelser og syn af fyrværkeri blev påvirket af Corona-restriktionerne, pga. ned-
lukning af butikker. Vi fik foretaget syn af alle salgssteder og oplag af fyrværkeri. 
2021 
I 2021 vil der i Forebyggede Afdeling være særlig fokus på; 
 

- at få vores nye brandsynsmodul, Assign Brandsyn, i drift, 
- at få alle lovpligtige brandsyn foretages inden 1. december 2021, 
- at den overordnede Beredskabsplan for Roskilde Kommune bliver revideret i 

2021, 
- at den endelige plan for risikobaseret dimensionering bliver godkendt, 
- at få styrket samarbejdet med andre afdelinger i Roskilde Kommune, som Miljø- 

og Erhvervsafdelingen, således at borgerne i højere grad føler, at Roskilde 
Brandvæsen er en del af Roskilde Kommune. 

 
Sikringsafdelingen: 
Året 2020 er nu afsluttet og i årets sidste måned landede en større opgave med at bi-
drage til, at Kristiansminde Plejecenter blev et sikre kommende demenscenter med en 
række elektroniske låse (Salto). Opgaven tog en del af vores tid, men vi kom i mål og 
har i januar afsluttet de små ekstra opgaver, der kom. Vi blev færdig med at sikre med 
brandalarmeringsanlæg den sidste af folkeskolerne i kommunen som har 0-9 klasse-
trin.  
 
År 2021 starter i coronaens tegn, og vi knokler derudaf med årlige serviceeftersyn på 
alle de institutioner, der er corona-lukket, så vi ikke generer dem, når de åbner op igen. 
Derudover starter vi op på brandalarmeringsanlæg på flere af Roskilde Kommunes 
idrætshaller, herunder Kildegårdshallen og snarligt nok også Dåstrup hallen. I foråret 
bliver der også lagt sidste hånd på en opgradering og optimering af kommunens tyveri-
alarmer i klubber og børnehuse, så de er meget brugervenlige, og omkostningerne er 
væsentlig reduceret. 
 
Uddannelsescenteret: 
UDDC: 
Selv om de nye køretøjer nu er klar i garagen, så udfordrer Corona stadig en del. I 
langt de fleste uddannelsessituationer er det umuligt ikke at komme tæt på hinanden 
og røre ved de samme materialer, og selv om vi hele tiden har været forsigtige, spritter 
af og bruger mundbind, og indtil videre har kunne holde Corona ude af brandstationen, 
så tager vi ikke nogen chancer og har aflyst al undervisning, indtil videre. Tiden bruges 
i stedet på at forberede uddannelsesmaterialer og oprydningsprojekter samt planlæg-
ning af året, så vi er helt klar, når hverdagen vender tilbage. 
 
Deltid Jyllinge og Roskilde: Vi har haft 2 tilfælde af Corona blandt mandskabet på St. 
Jyllinge. Den ene var mødt ind til brand på et tidspunkt hvor han kunne have været 
smittet, så vi fik lyntestet dem, som var mødt ind sammen med ham. Det var ikke flere 
med positive svar. På station Jyllinge bemander vi Region Sjællands Nødbehandler bil. 
Regionen har vurderet at nødbehandlerne hører under kategorien ”Front Personel”, 
hvilket betyder, at 12 af brandfolkene på stationen gerne skulle være vaccineret inden 
udgangen af februar. 2 har allerede fået vaccinen qua deres civile job. Vi ser frem til at 
få 50 % af stationen vaccineret, inden det jfr. udmeldingerne, rigtigt stikker af med den 
britiske mutation. 
 
På station Roskilde har vi haft 3 brandfolk på holdleder uddannelsen. De sidste 2 har 
eksamen fredag den 15. januar. Det ser vi frem til, da vi på holdleder siden har været 



16 
 

lidt udfordret, især i ferie perioder. Vi forventer at ansætte 2 mand den 1. marts, så vi 
kan komme op på de 6 mand pr. hold, vi skal være. Lige som for døgnholdet har vi 
udskudt al uddannelse indtil videre. 
 
Frivillige: Enhedstimeregnskabet for 2020 skal afleveres inden udgangen af januar. 
Det estimat vi lavede i november 2019 for året 2020 har holdt, så der bliver ikke nogen 
tilbagebetaling. Enhedstimer er Statens økonomiske tilskud til kommunernes uddan-
nelse af frivillige og ungdomsbrandkorps. Også blandt de frivillige har vi udskudt al ud-
dannelse og mødeaktivitet. 
 
Helt generelt for alle 3 enheder arbejder vi lige nu på muligheder for online undervis-
ning. Det afprøvede vi i foråret, og det fungerede nogenlunde. Det er selvfølgeligt lidt 
udfordrende at undervise i de nye køretøjer via Skype, men der er masser af andre ting 
at tage fat på. 
 
Til sidst et par ord om CSR projekter: 
Veteraner i beredskabet: Vi er ved at ligge sidste hånd på slutevalueringen til Velux-
fonden. Regnskabet er til eftersyn hos revisoren og skulle være lige på trapperne. Når 
regnskabet er retur, afslutter vi projektet. Veteraner i beredskabet har været en succes, 
og vi begynder nu at se, hvordan deltagerne siver fra vores frivilligenhed ud i faste og 
deltidsstillinger rundt omkring på Sjælland. Vi får stadig henvendelser fra tidligere ud-
sendte soldater, der ønsker at deltage i projektet, så hvis der opstår behov for rekrutte-
ring af nye frivillige, er det noget, vi hurtigt kan stable på benene igen. 
Brandkadetter: 1. januar 2021 startede vores nye 4 årige bevilling fra den boligsociale 
helhedsplan. Vi skulle i skrivende stund være godt i gang med rekrutteringen af nye 
brandkadetter, men vi har rykket startdatoen til foreløbigt midt februar.  

Økonomi 
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 
 

Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 7 
 
Beredskabsdirektøren supplerede med vacciner og rækkefølgen i, hvem der skal vac-
cineres hvornår. Det er endnu uvist, hvornår brandfolk og beredskab skal vaccineres. 
 
Beredskabskommissionen tog orienteringen efterretning. 
 

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi 
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14BPkt.   8 15BEventuelt 
Sagsnr.  345573 Beredskabskommissionen  Åbent  punkt 

Eventuelt 
 

Beredskabskommissionen, 09-02-2021, pkt. 8 
 
Beredskabsdirektøren orienterede om, at der arbejdes på et samarbejde med Bered-
skab 4K i stil med aftalen med Lejre, da vi er forpligtet til at sende nærmeste enhed, 
uagtet kommunegrænse. Der er i vores områder nogle steder, hvor henholdsvis Tå-
strup og Greve vil kunne være der hurtigere end Roskilde Brandvæsen, ligesom der er 
områder, hvor Roskilde Brandvæsen kan være hurtigere fremme end Tåstrup og Gre-
ve. I forhold til den godkendte RBD forudsætter sådanne aftaler en formalisering, og 
Beredskabskommissionen gav mandat til at indgå sådanne.  
 
Et fremtidigt opmærksomhedspunkt er Viby Sjællands ekspansion, som betyder, at 
byen nærmer sig, over de kommende år, en størrelse, der måske vil kræve en deltids-
station i stil med i Jyllinge.  
 
Der udestår et stort analysearbejde, men vi har fokus på området, som kan udfordre 
det samlede serviceniveau for Roskilde Kommune i fremtiden. 
 

Fraværende: Henrik Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi  
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