Aftale
om

et fælles kommunalt redningsberedskab
mellem
Helsingør og Fredensborg
Kommuner
1. januar 2011

§ 60 aftale
Byrådene i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune indgår med virkning fra 1. januar 2011
nærværende aftale om et fælles kommunalt redningsberedskab ”Nordsjællands Brandvæsen”, som
varetages af en fælles Beredskabskommission. Etableringen finder sted i henhold til lov om
kommunernes styrelse § 60 samt beredskabsloven § 10.
Den fælles Beredskabskommission varetager Fredensborg Kommunes og Helsingør Kommunes
forpligtelser i henhold til beredskabsloven, lov nr. 660 af 10. juni 2009.
Ved indgåelsen af denne aftale får beredskabschefen samtidig ansvaret for udførelsen af de i
nærværende aftales kapitel 1 nævnte opgaver, der fortsat hører under de enkelte
kommunalbestyrelser.
Aftalen afløser aftale af 1. januar 2007 mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner.
Aftalen har til formål at styrke det samlede redningsberedskab i Fredensborg og Helsingør
Kommuner, herunder ved at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret
arbejdskraft, herunder særligt deltidsbrandfolk i dagtimerne, og som kan medvirke til at sikre at det
fælles kommunale redningsberedskab kan leve op til den risikobaserede dimensionerings krav til
udrykningens sammensætning samt afgangstid og ankomsttid. Aftalen skal samtidig sikre de bedst
mulige rammer for at det fælles kommunale redningsberedskab kan løse service- og
entreprenøropgaver for eller i samarbejde med den øvrige kommunale organisation, i de tilfælde,
hvor en sådan opgaveløsning skaber synergier, og hvor der er kommunal interesse herfor.
Aftalen skal således bidrage til at opgaveløsningen i såvel det fælles kommunale redningsberedskab
som på de øvrige kommunale serviceområder, sker så effektivt som muligt til støtte og gavn for
borgerne i de to kommuner. Det fælles kommunale redningsberedskabs opgaveløsning af serviceog entreprenøropgaver skal betragtes som en tilvalgsmulighed, og Fredensborg og Helsingør
Kommuner er således ikke forpligtet til at indgå aftaler med det fælles kommunale
redningsberedskab på områder, hvor der ikke er et politisk ønske herom.
Det fælles kommunale redningsberedskab skal under ledelse af beredskabschefen og med
Beredskabskommissionens accept søge at udvikle det fælles kommunale redningsberedskab, således
at der etableres aktiviteter, som er økonomisk bæredygtige for Fredensborg og Helsingør kommune
samt det fælles kommunale redningsberedskab.

Kapitel 1
Aftalens område
§1
Aftalen omfatter de to byråds samlede opgavevaretagelse i henhold til beredskabsloven og
beskyttelsesrumsloven.
Stk. 2
Det fælles kommunale redningsberedskab varetager anlægsopgaver, der tjener beredskabsmæssige formål,
herunder anlægsplaner, bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af materiel, udrustning, inventar m.m.
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Stk. 3
Det fælles kommunale redningsberedskab varetager desuden andre aktiviteter, jf. bilag 1, som oplister
eksisterende og fremtidige opgavetyper for det fælles kommunale redningsberedskab.
Stk. 4
Det fælles kommunale redningsberedskab 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 det fælles kommunale
redningsberedskab. Det fælles kommunale redningsberedskabs indgåelse af sådan samarbejdsaftale eller
deltagelse i selskab som omtalt i denne bestemmelse kræver efter kommunestyrelseslovens § 60
godkendelse af deltagerkommunernes byråd og af tilsynsmyndigheden.
§2
Alle opgaver i henhold til § 1, stk. 3 varetages af det fælles kommunale redningsberedskab samt den
part der indgår i aftalen og ydelserne betales alene af bestilleren af ydelsen.
Stk. 2
Det fælles kommunale redningsberedskab skal inden aftaleindgåelse af aftaler om opgaveløsning af
aktiviteter i henhold til § 1, stk. 3, indhente godkendelse af aftalen fra Beredskabskommissionens
formand og næstformand.
Stk. 3
Aftaler som indgås i henhold til § 1, stk. 3, skal indgås på vilkår som beskrevet i Aftalebetingelser,
eksempel vedlagt som bilag 2.

Kapitel 2
Den fælles Beredskabskommission
§3
I overensstemmelse med beredskabslovens § 10 stk. 2, nedsættes en fælles Beredskabskommission,
der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som jf. § 1 er omfattet af aftalen.
Den fælles Beredskabskommission består af følgende 7 medlemmer:






Borgmesteren i Helsingør Kommune
Borgmesteren i Fredensborg Kommune
Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi
2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Helsingør Byråd
2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Fredensborg Byråd

Derudover har fællestillidsmanden for deltidsbrandmændene og kredsformanden for de frivillige
hver en plads i beredskabskommissionen som observatør.
Endvidere deltager souschefen i kommissionens møder.
Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.
Stk. 2
Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode.
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Stk. 3
Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2 borgmestre for byrådets
valgperiode. Formandshvervet går på skift mellem kommunerne hver andet år.
§4
Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende
medlemmer.
Stk. 2
Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3
Formanden for Beredskabskommissionen forbereder, indkalder og leder kommissionens møder.
Stk. 4
Ekstraordinært møde afholdes,
- når Beredskabskommissionens formand, næstformand eller politidirektøren finder det fornødent, eller
- når mindst 2 medlemmer af kommissionen forlanger det og fremsætter begrundelse herfor.
Stk. 5
Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter
hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin
afvigende mening tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af Beredskabskommissionen skal
fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen.
Det pågældende medlem 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 opgaverne, som de er beskrevet i
lovgivningen med tilhørende retsforskrifter.
Stk. 2
De deltagende kommuners kommunalbestyrelse skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.
Planen skal vedtages af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse i et møde. Beredskabsplanen
udarbejdes på initiativ af beredskabschefen og koordineres med kommunernes kommunaldirektører under
hensyntagen til sektoransvarsprincippet.
Stk. 3
Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet skal godkendes af Beredskabskommissionen
og endelig vedtages af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse.
Stk. 4
Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef for det fælles kommunale redningsberedskab. I
ansættelsesprocessen bistås Beredskabskommissionen af de deltagende kommuners kommunaldirektører.
Beredskabschefen skal have den fornødne uddannelse i overensstemmelse med forsvarsministeriets
bestemmelser.
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Stk. 5
Beredskabskommissionen drager omsorg for, at personellet i det fælles kommunale redningsberedskab
uddannes i overensstemmelse med de gældende uddannelsesregler.

Kapitel 4
Opgaveløsning, administration, m.v.
§6
Beredskabschefen refererer i sin varetagelse af sine opgaver med ansvar overfor Beredskabskommissionen
og refererer i det daglige til Beredskabskommissionens formand.
Stk. 2
Beredskabschefen foretager ansættelser i det fælles kommunale redningsberedskab.
Beredskabschefen har ansvaret for løn- og personaleadministrationen.
De ansattes løn- og ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn i
overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3
Det fælles kommunale redningsberedskabs personalepolitik, er vedlagt som bilag 3.
Støttefunktioner til varetagelse af det fælles kommunale redningsberedskabs drift såsom
personaleadministration, økonomi- og IT-funktioner varetages efter nærmere aftale mod betaling af én eller
begge af de deltagende kommuner eller af anden tilbudsgiver.
Stk. 4
Beredskabschefen har ansvaret for, at der udarbejdes en organisationsplan for hele det fælles
redningsberedskab, som er vedlagt som bilag 4.
Stk. 5
Administrationen er beliggende på Klostermosevej 106 C, 3000 Helsingør.
§7
Beredskabschefen har ansvaret for den daglige ledelse, opgavevaretagelse, administration og
sagsbehandling i henhold til beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og den risikobaserede
dimensionering.
Stk. 2
Beredskabschefen har ansvaret for den almindelige sagsbehandling inden for
Beredskabskommissionens område.
Stk. 3
Beredskabschefen drager omsorg for udarbejdelse af Beredskabskommissionens bidrag til
årsbudgettet i overensstemmelse med de deltagende kommuners rammer herfor.

§8
Beredskabschefen har ansvaret for vedligeholdelse af det fælles kommunale redningsberedskabets
materiel.

5

§9
Den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtelse for det fælles kommunale
redningsberedskabs bygninger beliggende i Fredensborg Kommune påhviler Fredensborg
Kommune som ejer og udlejer.
Stk. 2
Den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtelse for det fælles kommunale
redningsberedskabs bygninger beliggende i Helsingør Kommune påhviler Helsingør Kommune som
ejer og udlejer.
Stk. 3
Den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse for det fælles kommunale redningsberedskabs lejemål
beliggende Birkehavevej 4, 3100 Hornbæk, som ikke ejes af Helsingør kommune, påhviler
Helsingør Kommune som fremlejer til det fælles kommunale redningsberedskab. Den udvendige
vedligeholdelsesforpligtelse samt fornyelser af tekniske installationer for lejemålet beliggende i
Hornbæk påhviler ejeren af ejendommen.

Kapitel 5
Tilførsel af værdier ved det fælles kommunale redningsberedskabs start

§ 10
Nærværende aftale afløser aftale af 1. januar 2007, med hvilken aftale, der etableredes et
økonomisk/ejermæssigt fællesskab om køretøjer, inventar og materiel m.v. til brug for løsning af
opgaverne ifølge denne aftale, idet ejerskab til fast ejendom opretholdtes af de respektive kommuner.
De fælles værdier blev tilvejebragt ved overtagelse af værdierne fra det mellem Fredensborg-Humlebæk
Kommune og Helsingør Kommune den 1. januar 2004 etablerede og den 31. december 2006 opløste fælles
kommunale redningsberedskab, samt de værdier Fredensborg Kommune overtog fra Karlebo Kommune,
herunder værdien af kontrakten med Falcks Redningskorps, ved sammenlægningen mellem FredensborgHumlebæk og Karlebo kommuner til Fredensborg Kommune. Kontrakten med Falcks Redningskorps er pr.
1. marts 2010 afløst af ny aftale med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.
Stk. 2
Der skete ingen specifik opgørelse af værdierne ved fællesskabets oprindelige opstartstidspunkt eller ved
indgåelsen af nye aftaler, herunder nærværende aftale. Der er dermed på intet tidspunkt foretaget en
kontant regulering i forbindelse med værditilførsel.

Kapitel 6
Udgiftsfordelingen
§ 11
Alle udgifter til løsning af det fælles kommunale redningsberedskabs opgaver (daglig drift) - herunder
husleje til de 2 kommuner og andre forbrug af ejendomme og til nyanskaffelser afholdes inden for det
fælles kommunale redningsberedskabs budget.
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Stk. 2
De to kommuner betaler til det fælles kommunale redningsberedskab mellem de to kommuner efter
indbyggertal opgjort pr. 1. januar i budget/regnskabsåret. Der foretages en opgørelse hvert år efter
befolkningstal.
Kapitel 7
Budgetkompetencen og godkendelsesproceduren
§ 12
Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælles
kommunale redningsberedskab.
Stk. 2
De to kommuner skal efter anmodning fra den fælles Beredskabskommission, fremkomme med
oplysninger til årsbudget og flerårige budgetter for det fælles kommunale redningsberedskab.
Stk. 3
Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag for det fælles
kommunale redningsberedskab til de to byråd med henblik på endelig vedtagelse.
Stk. 4
Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for
opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser.
Forslaget tilstilles de enkelte byråd med henblik på endelig vedtagelse.
Stk. 5
Nordsjællands Brandvæsen er omfattet af rammestyringsregler, der er beskrevet i bilag 5.
Stk. 6
Optagelse af lån og garantistillelse skal godkendes af de to deltagende kommuners kommunalbestyrelser,
og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat
herom.
Stk. 7
Aftaler om leasing skal ske i overensstemmelse med de regelsæt som er godkendt af de to deltagende
kommuners kommunalbestyrelser, vedlagt som bilag 6.
Kapitel 8
Regnskabs- og revisionsregler
§ 13
Nordsjællands Brandvæsen/Beredskabschefen udarbejder hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale
redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter.
Regnskabet forelægges Beredskabskommissionen, der foretager indstilling til det enkelte byråd med
henblik på endelig godkendelse i byrådene.
Til dækning af eventuelt afholdte udlæg opkræver Nordsjællands Brandvæsen/Beredskabschefen
acontobetaling på grundlag af gældende budget, incl. eventuelle tillægsbevillinger 2 x årlig, den 1/2 og 1/8.
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Stk. 2
Regnskabet revideres af en af de deltagende kommunernes revision i overensstemmelse med reglerne for
kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3
Revisionens bemærkninger til regnskabet for det fælles kommunale redningsberedskab forelægges
Beredskabskommissionen til udtalelse.
Herefter sendes regnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling til det
enkelte byråd til godkendelse.
Efterfølgende skal regnskab sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende
beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af regnskabet sendes til
tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Kapitel 9
Procedure ved ændringer i eller opsigelse af aftalen
§ 14
Ændringer i aftalen skal godkendes af det enkelte byråd.
Stk. 2
Aftalen fremsendes Beredskabsstyrelsen til orientering og til den kommunale tilsynsmyndighed til
godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60.
§ 15
Aftalen kan af parterne opsiges med 1 års varsel til den 1. januar, dog tidligst til ophør pr. 1. januar 2016.
Stk. 2
Opsigelse kan ligeledes ske når tilsynsmyndigheden efter anmodning fra en af de deltagende kommuner
tillader det i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.
§ 16
Ved aftalens ophør eller en af parternes udtræden foretages en samlet opgørelse af de i det fælles
kommunale redningsberedskab på ophørstidspunktet værende værdier samt eventuel gæld.
Værdierne og eventuel gæld fordeles mellem parterne efter principperne i aftalens § 11, stk. 2 med
udgangspunkt i kommunernes samlede befolkningstal pr. 1. januar i ophørsåret.
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 overensstemmelse med reglerne i § 60 i
lov om kommunernes styrelse.
§ 17
Fra aftalens ophør overgår opgaverne til de enkelte kommuner i overensstemmelse med den relevante
lovgivning og øvrige regler.
§ 18
Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2011.
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Bilag til samordningsaftalen:
Bilag 1: Opgavetyper
Bilag 2: Aftalebetingelser
Bilag 3: Personalepolitik
Bilag 4: Organisationsdiagram
Bilag 5: Rammestyringsregler
Bilag 6: Leasingregler
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Tiltrådt af Helsingør Kommune

__________________________
dato

________________________________
borgmester / kommunaldirektør

Tiltrådt af Fredensborg Kommune

________________________
dato

_______________________________
borgmester / kommunaldirektør

Godkendt af Tilsynet

_________________________________
dato

__________________________________________
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