
3.  Godkendelse af revision af vedtægter for
Hovedstadens Beredskab I/S

Sagsnr.: 2018-0007511

Bestyrelsen forelægges forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab

I/S til godkendelse. Forslaget er udarbejdet som følge af beslutningen på

bestyrelsesmødet den 25. maj d.å. om overdragelse af kompetence på

byggelovsområdet. Endvidere er der indarbejdet forslag til administrative forenklinger

på baggrund af de opnåede erfaringer siden dannelsen af

interessentskabet.  Bestyrelsen forelægges endvidere et forslag til paradigme til

ejerkommunerne.

Punktet har været drøftet i arbejdsudvalget på udvalgets møde den 10. oktober 2018.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender anbefalingen om at opretholde bestemmelsen i

vedtægternes pkt. 8.1 om pligt til at forelægge ejerkommunerne udkast til den

fælles plan for risikobaseret dimensionering til godkendelse. 

2. at bestyrelsen godkender forslag til revision af vedtægterne for Hovedstadens

Beredskab I/S, der evt. tilrettes i overensstemmelse med beslutningen under

indstillingspunkt 1.

3. at bestyrelsen godkender forslag til paradigme til ejerkommunerne, der evt.

tilrettes i overensstemmelse med beslutningen under indstillingspunkt 1. 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om en række ændringer i beredskabs- og

byggelovgivningen. På bestyrelsesmødet den 20. juni 2018 godkendte bestyrelsen et

forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

Forslaget, der foreløbig er godkendt af København, Hvidovre, Rødovre, Glostrup,

Brøndby og Albertslund kommuner, indeholder bl.a. et forslag om overførsel af

beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab fra ejerkommunerne med hjemmel

i byggeloven. En aftale om henlæggelse af myndighedskompetencen skal fremgå af

interessentskabets vedtægter og skal tillige godkendes af ejerkommunerne og

Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

På denne baggrund, og på baggrund af erfaringerne siden etableringen af

interessentskabet, har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til revision af

vedtægterne, jf. bilag 1, hvori de eksisterende vedtægter er sammenholdt med

forslaget til ændringer. Forslaget indeholder ændringer, der skal afbureaukratisere



administrationen, og samtidig er der foretaget nogle opdateringer og redaktionelle

ændringer.

Inden bilag 1 gennemgås i hovedtræk, indstilles det, at bestyrelsen indledningsvis

drøfter, hvorvidt man ønsker at udnytte hjemlen i beredskabslovens § 14, stk. 2, der

muliggør, at ejerkommunerne kan beslutte at henlægge kompetencen til at godkende

planen for den risikobaserede dimensionering (RBD) til det samordnede beredskab. En

hjemmel, der blev indført med lov nr. 634 af 8. juni 2016, som trådte i kraft den 1. juli

2016. En henlæggelse af kompetencen vil give en administrativ forenkling.

Mulighed er imidlertid ikke medtaget i forslaget til vedtægtsændringer, idet den

nuværende bestemmelse i pkt. 8.1 anbefales opretholdt mhp. at understøtte

nærhedsprincippet og borgernes mulighed for større inddragelse i, hvordan

beredskabsopgaverne løses. 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender anbefalingen.

Såfremt bestyrelsen overfor kommunalbestyrelserne ønsker at foreslå, at kompetencen

til at godkende den risikobaserede dimensionering henlægges til interessentskabet,

vil vedtægtsforslaget blive ændret i overensstemmelse hermed, jf. bilag

1 og indstillingsparadigmet til ejerkommunerne blive tilpasset, jf. bilag 2.

Omkring de foreslåede vedtægtsændringer, jf. bilag 1, bemærkes,

at Interessentskabets ændrede opgaver, som er hjemlet i byggelovens § 16 c, stk. 6-7,

er indføjet i vedtægterne som et nyt pkt. 5.2.

Yderligere er der indføjet et nyt pkt. om indgåelse af aftaler om operative forhold. Det

er i pkt. 5.6 bestemt, at der inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering

kan indgås aftaler om henholdsvis udførelse af opgaver for andre eller med andre om at

udføre opgaver inden for eget eller andres redningsberedskab. Herved sikres det, at

serviceniveauet for Hovedstadens Beredskab ikke forringes.

I pkt. 6.2 er det endelige beløb indsat og ”udkast” er slettet.

Det er ikke muligt at ændre fordelingsnøglen for interessenterne uden, at de godkender

dette, men som nyt pkt. 6.6 er indføjet en bestemmelse om, at ændringer, der alene

skyldes den årlige afgang af tjenestemænd, er undtaget. Der er tale om rent objektive

forhold, som hverken Hovedstadens Beredskab eller interessenterne har indflydelse på,

hvorfor en bestemmelse herom forventes godkendt af tilsynet.

Pkt. 6.7, der bliver til pkt. 6.8, er opdateret som følge af beslutningen om at regulere

Københavns Kommunes og de øvrige ejerkommuners bidrag til Hovedstadens

Beredskab på baggrund af resultatopgørelsen for de to første år i kontraktens løbetid.

Pkt. 9.3 i vedtægterne, der giver mulighed for at ændre sammensætningen af

bestyrelsen, således at repræsentanterne for politiet udtræder, foreslås slettet, idet der

ikke foreligger nogen politisk drøftelse heraf i øjeblikket. Problematikken er indtil videre

løst ved, at politidirektørerne ikke længere har stemmeret i forbindelse med

økonomiske anliggender.



Bestemmelsen om vederlag til bestyrelsen i pkt. 9.5, er ligeledes foreslået slettet, idet

der efter den gældende lovgivning [1]  kun kan være tale om diæter eller godtgørelse for

tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til

spørgsmål til administrationen.

Endvidere er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er ændret til

"Ankestyrelsen".

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne.

Til brug for ejerkommunernes behandling af sagen er udarbejdet et forslag til

indstillingsparadigme til ejerkommunerne, jf. bilag 2.

 

[1]  § 16 a, i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 1031 af 6. juli

2018).

Beslutning i bestyrelsen den 14. november 2018

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

3. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jørgen Glenthøj, Sisse Marie Welling, Steen Christiansen

Bilag

• Bilag 1 -Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende

vedtægter

• Bilag 2 - Indstillingsparadigme - vedtægtsændringer


