Invitation til temamøder om fremtidens b eredskaber
KL har hermed fornøjelsen af at invitere kommunerne til et halvdags temamøde om sammenlægningsprocesserne på beredskabsområdet. Temamøderne er rettet mod kommunaldirektører, direktører, kommunale chefer,
projektledere og andre kommunale medarbejdere (HR-chefer m.fl.), der
medvirker i arbejdet med at sammenlægge de kommunale redningsberedskaber.
Temamøderne drejer sig om rammer og vilkår for sammenlægning af de
kommunale beredskaber. Programmet er udformet på baggrund af kommunernes tilkendegivelser af problemstillinger ved sammenlægning af beredskaber. Der er desuden afsat tid til at drøfte, hvordan KL bedst kan bistå
kommunerne med at skabe effektive og robuste redningsberedskaber på
tværs af kommunegrænserne.

Den 16. februar 2015

Sags ID: SAG-2015-00452
Dok.ID: 1971902

PEL@kl.dk
Direkte 3370 3395
Mobil 2173 2118

Programmerne for temamøderne er ens. Det skulle give mulighed for, at
deltagerne kan vælge det af møderne, som bedst passer i deres planer. KL
skal dog opfordre til, at deltagere fra kommuner, der agter at sammenlægge
deres beredskaber, deltager i samme møde.
Temamøder foregår således:
 Tirsdag den 3. marts kl. 9.00 – 13.00 på hotel Comwell, Karensmindevej
3, 5500 Middelfart
 Onsdag den 4. marts kl. 9.00 – 13.00 på hotel Comwell Sport Rebild
Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping
 Tirsdag den 10. marts kl. 9.00 – 13.00 på Tivoli Hotel, Arni Magnussons
Gade 2, 1577 København V
Der vil blive tilbudt morgenbrød fra kl. 8.30 og frokost fra kl. 12.00.
Deltagelse i temamøderne er uden betaling.
Tilmelding skal ske på følgende link, hvor også tilmeldingsfristen for
de enkelte dage fremgår:
www.kl.dk/beredskabsseminarmiddelfart (mødet i Middelfart)
www.kl.dk/beredskabsseminarrebild (mødet i Skørping)
www.kl.dk/beredskabsseminartivoli (mødet i København)
Spørgsmål om temamøderne kan rettes til chefkonsulent Anders Christiansen, KL’s kontor for teknik og miljø, tlf. 3370 3411, ach@kl.dk
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Program for temamøderne
Introduktion til mødet
Tema 1: Planlægning og implementering af beredskaber
- Forberedelsesarbejdet
- Det politiske beslutningsgrundlag
- Det organisatoriske grundlag
- Implementeringsarbejdet i hovedtræk
Tema 2: De nye beredskabers personaleforhold
- Forberedelsesarbejdet
- Virksomhedsoverdragelse
- Fremtidens administrationsgrundlag
Tema 3: Rammer og vilkår for de nye beredskaber
- Beredskabsloven
- Selskabsdannelsen
- Beredskabskommission og bestyrelse
- Vedtægter og/eller samordningsaftale
Derefter en drøftelse af, hvordan KL bedst kan støtte kommunerne i arbejdet med at sammenlægge redningsberedskaberne
KL’s dialogportal, gruppen ”Netværk for de nye beredskabsenheder”
Afslutning
Frokost med mulighed for netværksdialog
Hjemrejse
Der vil under temamøderne blive uddelt deltagermateriale, oversigter mm.
Materialerne vil derefter være tilgængelige på KL’s dialogportal.
På KL’s hjemmeside www.kl.dk/nyeberedskabsenheder er desuden et antal
afklarende dokumenter og nyttige oversigter. Det forventes ikke, at deltagerne har læst materialet inden temamødet.
Venlig hilsen
Marie Louise Madsen
Kontorchef, Teknik og Miljø, KL

&

Karsten Thystrup
Kontorchef, Jura og EU, KL
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