
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. vedtægtsændringer 
 
Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter 
Som følge af kommunalbestyrelsens/Borgerrepræsentationens 
beslutning om en ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens 
Beredskab og ejerkommunerne, hvorved der er aftalt en henlæggelse af 
myndighedskompetence til Hovedstadens Beredskab med hjemmel i 
byggeloven, skal interessentskabets vedtægter ændres. Ændringer af 
vedtægterne skal godkendes af ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. § 
60 i lov om kommunernes styrelse. 
 
Indstilling: 
[XXX] indstiller: 

At kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender 
forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab 
I/S. 
 

Sagsfremstilling  
Som følge af en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, 
der har dannet grundlag for beslutningen om en kompetenceoverførsel 
til Hovedstadens Beredskab, 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. Samtidig er der foretaget nogle opdateringer og 
redaktionelle ændringer. 

Interessentskabets 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 
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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 lovgivning1 kun kan være 
tale om diæter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til spørgsmål 
til administrationen. 

Endelig er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er 
ændret til "Ankestyrelsen". 

Bilag: 

 Bilag 1 – Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med 
gældende vedtægter. 

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

 


