15. januar 2016

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fastsat denne
forretningsorden for Vestsjællands Brandvæsens virksomhed.

1. Vestsjællands Brandvæsen
1.1.
Vestsjællands Brandvæsen er et kommunalt fællesskab godkendt af de kommunale tilsynsmyndigheder efter kommunestyrelseslovens § 60.
1.2.
Vestsjællands Brandvæsen har overtaget kompetencen fra ejerkommunerne med hensyn til
de sagligt afgrænsede områder, som er omfattet af formålsbestemmelsen i Vestsjællands
Brandvæsens vedtægter.
2. Beredskabskommissionen
2.1.
Beredskabskommissionen udpeges jf. vedtægtens § 3 stk. 1.
2.2.
I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 vælger beredskabskommissionen selv sin formand og
næstformand blandt de 6 borgmestre. Valget gælder for den kommunale valgperiode.
2.3.
Formand og næstformand vælges på det konstituerende møde.
2.4.
I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er
tillagt formanden.
3. Beredskabskommissionens opgaver
3.1.
Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsen drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne
3.2.
Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsens administrative organisering og økonomiske forvaltning er forsvarlig.
3.3.
Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende budget og flerårige budgetoverslag og fremsende disse til ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.
3.4.
Beredskabskommissionen skal hvert år godkende Vestsjællands Brandvæsens regnskab
samt revisionens beretning.
3.5.
Beredskabskommissionen skal fastsætte takster for Vestsjællands Brandvæsens ydelser.
4. Beredskabskommissionsmøder
4.1.
Vestsjællands Brandvæsen indkalder til et konstituerende beredskabskommissionsmøde,
som afholdes tidligst muligt efter funktionsperiodens begyndelse.
4.2.
Beredskabskommissionens møder afholder møder på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i
beredskabskommissionen. Mødetidspunkterne for det kommende år aftales på et beredskabskommissionsmøde i sidste kvartal i året før. Mødedatoerne i det første år i funktionsperioden aftales på det konstituerende møde.
4.3.
Beredskabskommissionen afholder mindst 4 årlige møder.
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4.4.

4.5.

4.6.

Ekstraordinære beredskabskommissionsmøder afholdes efter formandens bestemmelse,
eller når det begæres af 4 bestyrelsesmedlemmer. Begæring om ekstraordinært møde
fremsættes overfor Vestsjællands Brandvæsen eller formanden.
Vestsjællands Brandvæsen eller formanden indkalder til ekstraordinære beredskabskommissionsmøder. Indkaldelsen skal være skriftlig og - så vidt muligt med 14 dages varsel.
Indkaldelse kan ikke ske med mindre end 7 dages varsel, medmindre alle beredskabskommissionsmedlemmer er enige.
Formanden leder møderne.

5. Dagsorden
5.1.
Formanden fastsætter dagsordenen for beredskabskommissionens møder, som sendes til
beredskabskommissionens medlemmer samt personlige stedfortrædere senest 7 dage inden mødets afholdelse. Dog kan en tillægsdagsorden sendes til beredskabskommissionen,
således at den er medlemmerne i hænde inden mødets afholdelse.
5.2.
Et beredskabskommissionsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen
5.3.
Forslag til dagsordenen for ordinære møder fremsendes til Vestsjællands Brandvæsen eller
til formanden senest 3 dage efter at indkaldelsen er modtaget.
6. Beslutninger
6.1.
Beredskabsdirektøren udarbejder indstillinger til beredskabskommissionens beslutninger.
6.2.
Beredskabskommissionens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og et flertal af de på beredskabskommissionsmødet repræsenterede kommuner, med
mindre andet følger af lovgivningen eller vedtægten.
6.3.
Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og
ejerkommunerne er repræsenteret. Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige beredskabskommissionsmøder, medmindre et beredskabskommissionsmedlem protesterer mod dette.
6.4.
Formanden kan på beredskabskommissionens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse
eller ikke giver anledning til tvivl. På det førstkommende beredskabskommissionsmøde orienteres beredskabskommissionen om sådanne sager.
7. Protokol
7.1.
Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert beredskabskommissionsmøde. Protokollatet
underskrives af de tilstedeværende beredskabskommissionsmedlemmer.
7.2.
Et beredskabskommissionsmedlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende
mening kort indført i beslutningsprotokollen.
7.3.
Senest en uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer samt til de personlige stedfortrædere.
7.4.
Samtidigt med udsendelse af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer offentliggøres den på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside.
8. Forfald
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8.1.

Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et beredskabskommissionsmedlem vil være forhindret i at deltage i et beredskabskommissionsmøde, indkaldes medlemmets stedfortræder.

9. Habilitet
9.1.
Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i beredskabskommissionens forhandling og afstemning om sagen.
9.2.
Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til
spørgsmål om inhabilitet.
9.3.
Inden beredskabskommissionen træffer beslutning om indgåelse af privatretlige eller andre
sager, hvorom en ejerkommune eller et kommunalt fællesskab eller selskab som helt eller
delvist ejes af en ejerkommune, kan have væsentlige modsatrettede interesser, skal beredskabskommissionen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.
9.4.
Et beredskabskommissionsmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i beredskabskommissionens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode beredskabskommissionen om en redegørelse for beredskabskommissionens beslutning.
10. Meddelelser
10.1.
Al korrespondance til beredskabskommissionens medlemmer kan ske ved elektronisk post.
10.2.
Beredskabskommissionens medlemmer skal oplyse elektronisk postadresse til Vestsjællands Brandvæsen og løbende ajourføre dette.
11. Samarbejde
11.1.
Den generelle og overordnede kontakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne skal varetages af politikere eller af embedsmænd, der er ansat i den kommunale forvaltning.
11.2.
Beredskabskommissionen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd. Beredskabskommissionen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af arbejdsgrupperne.
12. Driftsforum
12.1.
Driftsforum er et fast arbejdsudvalg nedsat af beredskabskommissionen. Driftsforum består
af en af hver af ejerkommunerne udpeget leder samt beredskabsdirektøren.
12.2.
Driftsforum har til formål
 at bistå Vestsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør med samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.
 at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser" mellem Vestsjællands
Brandvæsen og ejerkommunerne og ejerkommunerne imellem
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12.3.

12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

at sikre at kommunalbestyrelserne/byrådene på administrativt niveau er direkte repræsenteret i forhold til Vestsjællands Brandvæsens direktion, herunder særligt i forbindelse med forberedelsen af beredskabskommissionens beslutninger af væsentlig betydning, og
 at bidrage til den fornødne forberedelse af interessentkommunernes beslutninger om
Vestsjællands Brandvæsens forhold.
Driftsforum afholder mindst 4 møder årligt. Vestsjællands Brandvæsens direktør indkalder
til møder. Der holdes mindst møde forud for beredskabskommissionens møder. Herudover
afholdes der møde, hvis et medlem af Driftsforum anmoder om det.
Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende foir Driftsforum.
Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjællands Brandvæsens direktør.
Et medlem kan konkret lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som handler på vegne
af medlemmet. Stedfortræderen skal have samme beslutningskompetence som det ordinære medlem. Det ordinære medlem af Driftsforum er ansvarlig for sin stedfortræders arbejde
og dispositioner i Driftsforum.
Stedfortræderen skal informere medlemmet om drøftelserne på mødet, og den kommunale
forvaltning skal sikre, at alt relevant dokumentation/information tilgår kommunalbestyrelsen/byrådet. Referat og andet materiale sendes til det ordinære medlem af Driftsforum.

13. Ikrafttræden
13.1.
Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.
13.2.
Beredskabskommissionen skal mindst én gang i valgperioden behandle forretningsordenen
og drøfte om der er anledning til ændring af forretningsordenen.

********

Således vedtaget på Vestsjællands Brandvæsens beredskabskommissionsmøde den ??/?? 2016.
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