Aftale om et fælles redningsberedskab mellem
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner

Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016 aftale om et fælles beredskab benævnt Vestsjællands Brandvæsen.
Formålet med at oprette det fælles beredskab er at skabe et fælles beredskab, som sikrer, at
opgaveløsningen på beredskabsområdet bliver varetaget på den bedst mulige måde til gavn for
borgerne og virksomhederne i de fem kommuner.
Oprettelsen af Vestsjællands Brandvæsen skal sikre, at der i fremtiden kan leves op til kravene
på beredskabsområdet om blandt andet risikobaserede dimensioneringer m.v., og at dette sker
så effektivt som muligt.
Med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse af ovenstående udarbejdes en ejerstrategi
kommunerne imellem, hvori de deltagende kommuner fastsætter den overordnede strategi for,
hvordan målene for Vestsjællands Brandvæsen bedst muligt opnås.

Vedtægt
Kapitel 1
Opgaver
§ 1. Aftalen omfatter de fem kommuners samlede opgavevaretagelse i henhold til beredskab sloven.
Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen varetager anlægsopgaver, der tjener beredskabsmæssige formål,
herunder anlægsplaner, bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af materiel, udrustning, inventar
m.m.
Stk. 3. Vestsjællands Brandvæsen varetager desuden andre aktiviteter, jf. bilag 1, som oplister
eksisterende og fremtidige opgavetyper for Vestsjællands Brandvæsen.
Stk. 4. Vestsjællands Brandvæsen kan i overensstemmelse med gældende regler indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, andre kommuner eller private samt oprette
eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til aftalen er overført til Vestsjællands Brandvæsen. Vestsjællands Brandvæsens oprettelse og deltagelse i selskaber er b etinget af Statsforvaltningens godkendelse.
Stk. 5. Med Statsforvaltningens godkendelse kan ejerkommunerne overdrage andre myndi ghedsopgaver til Vestsjællands Brandvæsen.
Stk. 6. Vestsjællands Brandvæsens hjemsted er Kalundborg Kommune.
§ 2. Alle opgaver i henhold til § 1, stk. 3, varetages af Vestsjællands Brandvæsen samt den
part, der indgår i aftalen og ydelserne betales alene af parten. Aftaler i henhold til denne b estemmelse skal godkendes af fællesskabets beredskabskommission.

Kapitel 2
Fællesskabets beredskabskommission
§ 3. Den fælles beredskabskommission har følgende 13 medlemmer:


Borgmesteren fra hver af de deltagende kommuner



Et medlem fra kommunalbestyrelsen/byrådet fra hver af de deltagende kommuner



Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi og politidirektøren i Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi



Èn medarbejderrepræsentant valgt af de fuldtidsansatte medarbejdere eller af og deltidsbrandmændene

Ved beslutninger om budgettet, større investeringer samt beslutninger om lån, garantis tillelse,
leje, og leasing indgår politiets to repræsentanters stemmer ikke i opgørelsen.
En repræsentant for de frivillige har en plads i beredskabskommissionen som observatør. Den
medarbejdergruppe blandt de fuldtidsansatte medarbejdere eller deltidsbrandmændene, som
ikke har en plads i beredskabskommissionen jf. ovenfor, har en plads i beredskabskommissi onen som observatør.
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Der udpeges en stedfortræder for hvert af beredskabskommissionens medlemmer. Udpegning
af suppleanter til politidirektørernes plads følger de til enhver tid gældende offentligretlige re gler herom.
Stk. 2. Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen følger den kommunale valgper iode. Hvis det lovmæssige krav om politidirektørernes deltagelse i beredskabskommissionen
ophæves, udtræder politidirektørerne af beredskabskommissionen pr. 31.december i året for
ophævelsen.
Stk. 3. Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de fem
borgmestre. Formandshvervet gælder for hele perioden.
§ 4. Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder, hvortil formanden forbereder,
indkalder og leder. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne eller di sses stedfortrædere er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed blan dt de tilstedeværende medlemmer/stedfortrædere.
Stk. 2. Beredskabskommissionen træffer beslutning om antal, tid og sted for kommissionens
ordinære møder.
Stk. 3. Både formanden og næstformanden og politidirektørerne kan indkalde til ekstraord inært møde i beredskabskommissionen. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinært møde i
beredskabskommissionen, såfremt mindst fire øvrige medlemmer forlanger dette og fremsæ tter begrundelse herfor.
Stk.4. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen
underskrives efter hvert møde af de medlemmer/stedfortrædere, der har deltaget i mødet.
Enhver af deltagerne kan forlange sin afvigende mening kort tilført besl utningsprotokollen, og
ved sager, der af beredskabskommissionen fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne
samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Det pågældende medlem/stedfortræder
kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Kapitel 3
Opgaver for beredskabskommissionen
§ 5. Beredskabskommissionen varetager med udgangspunkt i aftalens § 1 alle opgaver, som er
beskrevet i lovgivningen med tilhørende retsforskrifter.
Stk. 2. De deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd skal udarbejde en samlet plan
for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af de deltagende kommuners kommunalb estyrelser/byråd i et møde. Beredskabsplanen udarbejdes på initiativ af beredskabsdirektør og
koordineres med kommunernes kommunaldirektører under hensyntagen til sektoransvarsprincippet.
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Stk. 3. Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet skal godkendes af bere dskabskommissionen og endelig vedtages af de deltagende kommuners kommunalbestyre lser/byråd.
Stk. 4. Beredskabskommissionen ansætter en beredskabsdirektør for Vestsjællands Brandvæsen.
Stk. 5. Med reference til beredskabskommissionen drager beredskabsdirektøren omsorg for, at
medarbejderne i Vestsjællands Brandvæsen har de fornødne faglige kompetencer.

Kapitel 4
Økonomi og udgiftsfordeling
§ 6. Ejerkommunernes ejerfordeling fastsættes på baggrund af indbyggertallet. Alle fælles udgifter til opgaver, der løses i fællesskabet, herunder udgifter til de ansatte medarbejdere, fo rdeles efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar i året før budgetåret.
Stk. 2. Vestsjællands Brandvæsen foretager fortløbende registrering med værdiansættelse af
bygninger, materiel og inventar m.v., der indgår i det fælles redningsberedskab.
Stk. 3. Fordelingstallet er afgørende for ejerkommunernes ejerdeling, indbyrdes hæftelse for
Vestsjællands Brandvæsens forpligtigelser, reduktioner/besparelser m.v. Ejerkommunerne
hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk i forhold til tredjemand.

Kapitel 5
Budgetkompetence og godkendelsesprocedure
§ 7. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag
for Vestsjællands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Budgettet forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede budget.
Stk. 2. Ejerkommunerne skal efter anmodning fra beredskabskommissionen fremkomme m ed
oplysninger til årsbudget og flerårige budgetter for Vestsjællands Brandvæsen.
Stk. 3. Optagelse af lån og garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid af
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regler herom.

Kapitel 6
Opgaveløsning og administration
§ 8. Beredskabsdirektøren udarbejder en delegationsplan for kompetencefordelingen mellem
beredskabskommissionen og beredskabsdirektøren, herunder forhold vedr. ansættelser og a fskedigelser. Delegationsplanen skal godkendes af beredskabskommissionen.
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Stk. 2. Beredskabsdirektøren er sekretær for beredskabskommissionen og i sit hele virke ansvarlig overfor beredskabskommissionen. Beredskabsdirektøren sørger for, at beredskab skommissionens bidrag til årsbudgettet udarbejdes.
Stk. 3. Støttefunktioner til varetagelse af Vestsjællands Brandvæsens drift såsom personaleadministration, økonomi- og IT-funktioner varetages efter nærmere aftale mod betaling af en
af de deltagende kommuner eller af anden tilbudsgiver.
Stk. 4. Beredskabsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelse, opgavevaretagelse, a dministration og sagsbehandling i henhold til beredskabsloven, storebæltsberedskabet og den ris ikobaserede dimensionering. Beredskabsdirektøren har endvidere ansvaret for den almindelige
sagsbehandling inden for beredskabskommissionens område.

Kapitel 7
Regnskab- og revisionsregler
§ 9. Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år et årsregnskab for Vestsjællands Brandvæsens
drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og
fremsendes ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede regnskab.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en af de deltagende kommuners revision i overensstemmelse
med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3. Revisionens bemærkninger til regnskabet for Vestsjællands Brandvæsen forelægges
beredskabskommissionen til udtalelse. Efterfølgende skal regnskab sammen med revisionsb eretning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens behandling af
regnskabet sendes til Statsforvaltningen.
stk. 4. Beredskabskommissionen kan fastsætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. bere dskabslovens § 9, stk. 4.
§ 10 Vestsjællands Brandvæsen tegnes af:





Formanden og beredskabsdirektøren,
Næstformanden og beredskabsdirektøren, eller
Formanden og beredskabsdirektørens stedfortræder.

Beredskabsdirektøren kan herudover indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af
varetagelsen af den daglige ledelse, jf. delegationsreglerne i §8.

Kapitel 8
Ændringer og opsigelse
§ 11. Ændringer i aftalen skal godkendes af samtlige kommunalbestyrelser/byråd samt Stat sforvaltningen.
§ 12. Aftalen kan af parterne opsiges med 1 års varsel til den 1. januar
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Stk. 2. Opsigelse kan ligeledes ske, når Statsforvaltningen efter anmodning fra en af de deltagende kommuner tillader det i henhold den kommunale styrelseslov regler herom.
§ 13. Ved aftalens ophør eller en af parternes udtræden foretages en samlet opgørelse af de i
Vestsjællands Brandvæsen på ophørstidspunktet værende værdier samt eventuel gæld. Værdierne og eventuel gæld fordeles mellem parterne efter principperne i aftalens § 6, stk. 1.
Stk. 2. Hvis der ikke i forbindelse med aftalens ophævelse eller en af parternes udtræden kan
opnås enighed om opgørelse af det økonomiske mellemværende, foretages denne i overen sstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.
§ 14. Fra aftalens ophør overgår opgaverne til de enkelte kommuner i overensstemmelse med
den på tidspunktet for ophøret relevante lovgivning.
§ 15. Samordningsaftalen træder i kraft den 1. januar 2016 og ved underskrift fra de delt agende kommuner samt Statsforvaltningens godkendelse.

Bilag 1
til
Aftale om fælles redningsberedskab mellem
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner

Vestsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for ejerkommunerne i det omfang gæ ldende lovgivning tillader det. Det omfatter eksempelvis tilsyn med kommunale bygningers
brandforebyggelsesmateriel, brandforebyggelseskurser ,drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende
kommuner

Godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd:
Holbæk Byråd den 10.-2.-2016
Kalundborg Kommunalbestyrelse, den 22.-2.-2016
Lejre Kommunalbestyrelse, den 29.-2.-2016
Odsherred Byråd, den 23.-2.-2016
Sorø Byråd den 2. marts 2016.
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