
 

 

 

 
 

 
 

Bemærkninger  til  budget  2019  

politikområde Brand og Redning  
 

Politikområdet består af Næstved Kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands  
Brand og Redning.  
 

   I 1.000 kr.  R 2017   B 2018   B 2019   B 2020   B 2021   B 2022  

   Politikområde Brand og  18.293  18.328 18.565   18.565  18.565  18.565 

Anm.:  Regnskab  2017  er  i  2017-prisniveau;  budget  2018  er  i  2018-prisniveau  og  budget  2019-2022  er  i  er  i  2019-
prisnvieau.  +=  udgift;  -=  indtægt.  
 

I  forhold  til  budget  2018  er  sket  følgende  væsentlige  ændringer:  
1.000  kr.  

 Redning 

 

 

     Der blev ved budgetbehandlingen af  -240 
   Økonomiudvalgets budget 2019, 

   omprioriteret 240.000 kr.    til finansiering af 
   budgetudfordringer inden for 

   Økonomiudvalgets øvrige områder. 
 
 
 
 

   I 1.000 kr. 2019  2020  2021  2022  

 Driftsbidrag  18.565  18.565  18.565  18.565 

 
 

 

+=  udgift;  -=  indtægt.  
 

Frihedsgrader på politikområdet  
Der  er  forskellige  grader  af  mulighed  for  at  kommunen  kan  bestemme  udgiftsniveauet.  
Nedenstående  tabel  skal  give  et  indtryk  af  i  hvor  høj  grad  der  vil  være  mulighed  for  at  
reducere  udgifterne/serviceniveauet  –  hvis  serviceniveau  ønskes  forøget  vil  det  typisk  være  
muligt  at  gøre  det  på a lle  kommunale  områder.  

Frihedsgrad  Hvilke delområder   Budget 2019  

     1. Meget lidt styrbart. Enten fordi  
     kommunen ikke må bestemmer eller 

       fordi det vurderes at vi er på lovens  
 mininum 

  

      2. Nogen frihedsgrad, hvor der er 
     mulighed for at bestemme niveau  

     NK godkender hvert år det 
    årlige driftsbidrag til MSBR 
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  I alt 

 

  18.565 

 
 
 

 

Specifikke forudsætninger for budgettet   
Nedenstående t abel  viser  prisen  og  mængden  på  udvalgte ak tiviteter.   Der  er  for  hvert  punkt  i  
opstillingen  et  notenummer.  Nummeret  på  noten  kan  bruges  til  at  finde e n  beskrivelse af   aktiviteten.  
Noterne k ommer  umiddelbart  efter  tabellen.  

Ikke re levant  for  området  

Nr  Aktivitet  Enhed 1)  Mængde   Gns. Pris   Budget 
  i kr.  2019  

 1    Brand og Redning 

     Politikområdet i alt  

 i

   

  

1.000 kr.  

 

18.565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+=  udgift;  -=  indtægt.  

Specifikation af budget 2019-2022  

Budgettet  er  afsat  til  Næstved  Kommunes  driftsbidrag  til  Midt- og  Sydsjællands  Brand  &  
Redning.  

Fra d en  1.april  2015  indgik  Næstved  Kommune  i  et  §60  selskab  med  Faxe,  Ringsted  og  
Vordingborg  kommuner  om  et  fælles  beredskab.  

Kommunens  ejerfordeling  er  beregnet  ud  fra  en  ligelig  vægtning  af  areal  og  indbyggertal  
 

- Faxe  19  %  
- Ringsted  16%  
- Vordingborg  27%  
- Næstved  38%  

Udgifterne  til  selskabets  kerneopgaver  fordeles  i  forhold  til  de  deltagende  kommuners  
serviceniveau.  

Udgifter  til  serviceopgaver  betales  af  køber  af  den  enkelte  opgave.  

Beredskabskomissionen  fremsender  hvert  år  sit  budgetforslag  til  Næstved  Kommune,  som  
derefter  behandler  budgetforslaget  særskilt  i  en  sag  på  Økonomiudvalget.  

Den  29.  maj  2018  godkendte  økonomiudvalget  MSBR´s  budgetforslag  for  2019.  
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Fremsendt  driftsbidrag  (2018  pris)  18.155.293  kr.  
PL  fremskriv  med  art  4.7  341.320  kr.  
Driftsbidrag  2019  18.496.613  kr.  

 
  




