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INDSTILLING 

18. Orientering om nedsættelse af Samarbejdsorgan 

Bestyrelsen skal hermed orienteres om nedsættelse af samt kommis-
sorium for et Samarbejdsorgan vedrørende myndigheds- og forebyg-
gelsesopgaver. 

Indstilling 
Det indstilles, 

• at bestyrelsen tager forslag om nedsættelse af Samarbejdsor-
gan samt tilhørende kommissorium til efterretning 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med behandlingen af etableringsgrundlag for Hovedsta-
dens Beredskab I/S i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsenta-
tionen i september/oktober 2015, blev det godkendt, at der nedsæt-
tes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra 
Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage 
mindre justeringer af Service Level Agreement (SLA). Det er desuden 
skrevet ind i ejerstrategien, at det daglige samarbejde varetages af et 
samarbejdsorgan med deltagelse af alle kommuner og Hovedstadens 
Beredskab. 

Forslag til kommissorium har været behandlet på den administrative 
forberedelsesgruppes møde den 3. november 2015, og er godkendt af 
den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015.  
 

Bilag 

• Forslag til kommissorium for Samarbejdsorgan  
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KOMMISSORIUM FOR SAMARBEJDSORGAN 
 

Vedrørende myndigheds- og forebyggelsesopgaver for Hovedstadens 
Beredskab og ejerkommunerne 
 
Baggrund 
 
I forbindelse med behandlingen af etableringsgrundlag for Hovedsta-
dens Beredskab I/S i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsen-
tationen i september/oktober 2015, blev det godkendt, at der nedsæt-
tes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra 
Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage 
mindre justeringer af Service Level Agreement (SLA). 
 
Forslag til SLA, som ligeledes blev godkendt i forbindelse med den 
politiske behandling af etableringsgrundlaget, er udarbejdet som et 
bedste bud på en meningsfuld måling af kvaliteten på myndigheds- og 
forebyggelsesområdet. Forslaget skal dog ses i det lys, at der generelt i 
kommunerne kun i begrænset omfang har været nedskrevne målsæt-
ninger eller dokumentation for kommunernes nuværende service- og 
kvalitetsniveau. Derfor kan der efter 1. januar 2016 vise sig et behov 
for justering af SLA. 
 
Derudover vurderes det at være vigtigt med et forum til håndtering og 
koordinering af praktiske spørgsmål og opgaver i forbindelse med 
samarbejdet på myndigheds- og forebyggelsesområdet (som supple-
ment til bestyrelsen, som håndterer strategiske og overordnede 
spørgsmål). Det er derfor fastlagt i ejerstrategien for Hovedstadens 
Beredskab, at det daglige samarbejde varetages af et samarbejdsorgan 
med deltagelse af alle kommune og Hovedstadens Beredskab. 
 
 
  



 

Opgaver 
 
Opgaverne for samarbejdsorganet er: 
 

1. At understøtte en ensartet og høj service i forbindelse med myndigheds- og 
forebyggelsesopgaver i beredskabet.  
 

2. At understøtte et godt samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab og 
ejerkommunerne i forhold til myndigheds- og forebyggelsesopgaver. 
 

3. Efter behov at foretage mindre justeringer af SLA. 
 

4. Løbende at håndtere eventuelle generelle og overordnede problemstillin-
ger i forhold til myndigheds- og forebyggelsesopgaver samt konkrete og 
praktiske problemstillinger i forlængelse af fortolkningen og udmøntningen 
af SLA. 

 
Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil ske i forbindelse med 
udarbejdelsen af en ny risikobaseret dimensionering, og forelægges kommunalbe-
styrelserne/ Borgerrepræsentationen.  
 
Deltagere 
 
Alle ejerkommunerne skal udpege en repræsentant til samarbejdsorganet. Ligele-
des deltager relevante repræsentanter fra Hovedstadens Beredskab i møderne.  
 
Repræsentanterne bør være på ledelsesniveau (afdelingschefniveau/teamleder-
niveau), og det er vigtigt, at repræsentanterne både har faglig indsigt og den for-
nødne beslutningskraft. 
 
Hver enkelt deltager i samarbejdsorganet fra ejerkommunerne må løbende vurde-
re, i hvilket omfang emner der drøftes og håndteres i samarbejdsorganet, skal for-
ventningsafstemmes yderligere med egen organisation, herunder det politiske ni-
veau. 
 
Mødefrekvens og sekretariatsfunktion 
 
Samarbejdsorganet mødes som udgangspunkt fire gange årligt. Mødefrekvens 
planlægges efter behov. 
 
Hovedstadens Beredskab har sekretariatsforpligtelsen og indkalder til møder, ud-
arbejder dagsordener mv. 
 
Samarbejdsorganet kan nedlægges igen efter en periode, såfremt det ikke længere 
har nogen reel funktion og nytte. 
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