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Redningsberedskabet - plan og proces 2015  

Resumé 

I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forven-
ter at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabs-
enheder som § 60 selskaber. KL vil i 2015 løbende informere kommunerne 
og indgå i dialog om processen med at komme på plads med de nye enhe-
der. Dertil kommer status for processen for KL’s dialog med staten.  

Sagen 

Det er aftalt med regeringen, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal 

etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 bered-

skabsenheder. Status er, at målet nærmer sig, men den politiske proces med 

at finde sammen i de nye enheder er endnu ikke helt afsluttet i alle dele af 

landet. KL og kommunerne forventer dog at det aftalte mål på op til  20 

enheder vil falde på plads snarest.  

 

Der er i 2015 en række forhold, som skal afklares, før de nye enheder kan 

komme endeligt på plads. Spørgsmålene er mange og komplekse og dækker 

forhold i relation til etablering af et kommunalt fællesskab (§60), en række 

beredskabsfaglige spørgsmål, juridiske og økonomiske spørgsmål samt en-

delig også overenskomstmæssige forhold.  

 

Procesplan med spor og indsatsområder for sammenlægningerne  

Til inspiration for kommunerne i det videre arbejde med sammenlægnin-

gerne er vedlagt et eksempel i forhold til beslutningsprocesser i forbindelse 

med selskabsdannelsen i perioden fra nu og frem mod 1. januar 2016, hvor 

de nye enheder skal gå i drift.  

 

Såfremt man ikke allerede har udarbejdet en sådan procesplan som en del af 

arbejdet med at skabe den nye beredskabsenhed, vil KL anbefale, at dette 

arbejde igangsættes. Tilsvarende anbefaler KL, at kommunen får procespla-

nen godkendt både administrativt og politisk. 
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Temamøder til at understøtte de nye enheder 

KL vil afholde følgende temamøder til støtte for processerne rundt om i 

landet: 

 

 Tirsdag den 3. marts i Middelfart 

 Onsdag den 4. marts i Rebild  

 Tirsdag den 10. marts i København  

 

Alle dage kl 9-13 med rundstykker 8.30-9.00 og frokost incl.  

 

På disse møder vil det være muligt at få svar på juridiske og økonomiske 

spørgsmål samt andre spørgsmål i relation til sammenlægningsprocessen. 

Det vil være muligt at kontakte KL før temamøderne med spørgsmål, som 

ønskes besvaret. Spørgsmål kan stilles til de anførte kontaktpersoner samt 

på KL´s Dialogportal (se nedenfor) under ”Netværk for de nye beredskabs-

enheder”. Det er det samme program, der afvikles tre forskellige steder i 

landet.  

 

Målgruppen er direktører og chefer med ansvar for området samt projektle-

dere. Møderne er kun for kommuner. Der vil også komme tilsvarende mø-

der senere på året, som vil adressere de udfordringer, der vil være relevante 

og aktuelle der. Tilmelding skal ske via hjemmesiden på KL.dk. Invitation 

til møderne udsendes særskilt.   

 

Dialogportal om redningsberedskabet 

KL har oprettet en særlig lukket dialogportal på kl.dk, der er forbeholdt de 

kommunale medarbejdere og projektledere, der arbejder med de nye bered-

skabssammenlægninger. Formålet med portalen er at skabe et netværk, der 

giver mulighed for at udveksle viden og erfaringer kommunerne imellem. 

Det kan eksempelvis være inspiration til styrelsesvedtægter for § 60-

selskabet, udgiftsfordeling, værdisætning og afregningsmodeller, opgaveaf-

grænsning mv. 

 

Derudover kan portalen også anvendes til at identificere eventuelle fælles 

problemstillinger, der kræver uddybende behandling på temamøder eller i 

KL’s sekretariat. KL skal derfor opfordre projektledere i kommunerne til at 

melde sig ind i dialogportalen under ”Netværk for de nye beredskabsenhe-

der” og starte dialogen: http://dialog.kl.dk/Grupper/Club/?clubId=708 

 

Standardvedtægter for kommunale fællesskaber på beredskabsområ-

det 

De fleste kommuner vil formentlig anvende en samordningsaftale som 

grundlag for etablering af det kommunale fællesskab. Som inspiration til 

kommunerne vil der på KL´s Dialogportal under ”Netværk for de nye be-

redskabsenheder”, blive lagt eksempler på godkendte vedtægter for kom-

http://dialog.kl.dk/Grupper/Club/?clubId=708
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munale fællesskaber på beredskabsområdet, hvor flere kommuner er gået 

sammen om at løse opgaven.  

 

Fusionsafgift  

Der er i flere kommuner opstået tvivl om, hvorvidt oprettelse af kommuna-

le fællesskaber på beredskabsområdet er omfattet af fusionsreglerne i kon-

kurrenceloven.  

 

Denne tvivl er opstået på baggrund af, at et advokatfirma har rådgivet om, 

at fusionsreglerne måske finder anvendelse i forbindelse med etablering af 

kommunale fællesskaber. Ifølge konkurrenceloven skal det anmeldes til 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når virksomheder sammenlægges. 

Styrelsen skal foretage fusionskontrol. Der er et gebyr i forbindelse med 

anmeldelsen på 0,015 % af de medvirkende selskabers omsætninger. Dog er 

der et max gebyr på 1,5 mio. kr. 

 

På nuværende tidspunkt, hvor der findes over 150 kommunale fællesskaber, 

kan det konstateres, at der ved oprettelsen af disse fællesskaber ikke er ble-

vet indhentet godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og at 

ingen har sat spørgsmålstegn herved.  

 

I forhold til fusionsreglerne adskiller kommunale fællesskaber på bered-

skabsområdet sig ikke fra de øvrige kommunale fællesskaber, dog vil kom-

munale fællesskaber på beredskabsområdet kunne varetage myndighedsop-

gaver, hvilket med sikkerhed ikke er omfattet af fusionsreglerne.  

 

På den baggrund er KL uforstående over for, at fusionsreglerne skulle finde 

anvendelse ved etablering af kommunale fællesskaber, der som bekendt er 

en art ”specielkommune”, og som næsten udelukkende leverer produkter 

eller ydelser til de deltagende kommuner. Efter KL’s opfattelse agerer 

kommunale fællesskaber, herunder kommunale fællesskaber på beredskabs-

området, ikke på et forretningsområde med en markedsomsætning.   

 

For at undgå enhver tvivl er KL i dialog med staten med henblik på at af-

dække, om fusionsreglerne gælder ved oprettelse af kommunale fællesskaber 

på beredskabsområdet. Så snart spørgsmålet er afklaret, vil der blive infor-

meret om det. 

 

På den baggrund skal KL opfordre kommuner, som i forbindelse med op-

rettelsen af de nye beredskabsenheder overvejer at ansøge om fusionsgod-

kendelse, om at kontakte KL inden arbejdet igangsættes, med henblik på at 

få en status på spørgsmålet om, hvorvidt der er krav om fusionsgodkendel-

se.  
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Låne- og deponeringsreglerne 

KL har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring 

fortolkningen af låne- og deponeringsreglerne ift. de nye beredskabsenhe-

der. Henvendelsen indeholder flere punkter, som KL forventer, at Økono-

mi- og Indenrigsministeriet afklarer ift. reglerne. 

 

Mens der næppe er tvivl om, at et nyt § 60-selskabs låntagning – eller indgå-

else af leje- og leasingaftaler – i henhold til lånebekendtgørelsen skal hen-

regnes forholdsmæssigt til de enkelte deltagende kommuner, så er der en 

række uklarheder omkring deponeringsreglerne, eksempelvis i tilfælde hvor 

det nye §60-selskab lejer en eksisterende kommunal bygning, eller i tilfælde 

hvor et eksisterende kommunalt lejemål – for hvilket kommunen har depo-

neret – kan overdrages til §60-selskabet uden, at deponeringsperioden atter 

skal være 25 år. 

 

KL forventer at få et svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i løbet af 

februar måned. Svaret vil til den tid blive udsendt via ovennævnte dialog-

portal. 

 

Beredskabsforlig 2015 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal 

Alliance har den 19. december 2014 indgået en etårig aftale om redningsbe-

redskabet for 2015 om midlertidige tilpasninger for 25 mio. kr. på det stats-

lige redningsberedskabs område. 

 

Aftaleparterne i Folketinget er enige om, at der i 2015 gennemføres en ræk-

ke tilpasninger i Beredskabsstyrelsen, som ikke vil ændre på Beredskabssty-

relsens geografiske struktur og operative opgaveløsning.  

 

Der er tale om midlertidige driftstilpasninger samt udskydelse af en række 

vedligeholdelsesarbejder og materielindkøb, ligesom der indføres et selek-

tivt ansættelsesstop inden for Beredskabsstyrelsens område.  

 

Endvidere indføres en risikobaseret tilgang til brandsyn. Samtidig vil der i 

2015 blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en ny flerårig aftale for red-

ningsberedskabet for 2016 og frem. 

 

Dialog mellem KL og Forsvarsministeriet  

Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen 

fremgår, at der er enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, 

at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specia-

liserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten.  
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Det fremgår endvidere af aftalen, at der er enighed om en fremadrettet dia-

log om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det 

kommunale og statslige beredskab, herunder behovet for ændringer i Be-

redskabsloven, lov om fyrværkeri og lov om sikringsrum mv.  

 

Denne dialog har KL igangsat med Forsvarsministeriet, nu da aftalen om 

redningsberedskabet i staten for 2015 er faldet på plads. KL vil løbende 

orientere kommunerne om resultaterne af denne dialog. 

 

KL finder det dog beklageligt, at den langsigtede proces for det statslige 

redningsberedskab ikke er klarlagt med det seneste forlig, idet et mere ko-

ordineret forløb for de strukturelle og opgavemæssige ændringer i hen-

holdsvis det statslige og det kommunale beredskab i højere grad kunne have 

målrettet de nye selskaber til fremtidens udfordringer allerede ved etable-

ringen.  

 

De nye selskaber må derfor etableres på baggrund af det nuværende regel-

sæt; dog vil KL allerede nu søge at få Beredskabslovens retningslinier om 

sammensætning af beredskabskommissioner mv tilpasset vilkårene i den nye 

sammenlægningssituation.  

 

Endvidere er det KL’s holdning, at der skal skabes entydighed i opgaveløs-

ningen herunder også eksisterende og kommende muligheder for indtægts-

dækket virksomhed. Der er behov for klarhed over, hvilke opgaver der lov-

ligt skal kunne løses af beredskabet, og også dette aspekt vil KL tage op i de 

kommende drøftelser. 

 

Endeligt er det vigtigt, at de nye selskaber oprettes med en forudsætning 

om, at selskabet i fremtiden skal være i stand til at varetage de yderligere 

opgaver som måtte blive overført fra det statslige beredskab. 

 

Hvis du vil vide mere 

KL har i 2014 udsendt følgende administrative informationer den nye struk-

tur for redningsberedskabet: 

 

Forpligtende samordnede beredskaber 

Den administrative information beskriver kort rammerne for den proces, 

kommunerne skal igennem. 

 

Overblik over opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder   

Den administrative Information omhandler vigtige økonomiske og opga-

vemæssige omdrejningspunkter i forbindelse med dannelsen af de nye be-

redskabsenheder  

 

 

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Forpligtende-samordnede-beredskaber-id164763/?n=0
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Overblik-over-opgaver-og-okonomi-i-de-nye-beredskabsenheder-id166717/?n=0
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Personalejuridisk guide for omorganisering af beredskabet 

KL har udarbejdet en personalejuridisk guide, som behandler overens-

komstansattes og tjenestemænds rettigheder og pligter ved omorganiserin-

gen af beredskabet. 

 

Kontaktperson i KL 

Jura: Konsulent Jesper L. Gradert, jegr@kl.dk 

 

Personalejura: Konsulent Inge Fløe Buhl, ifb@kl.dk 

 

Beredskab generelt: Chefkonsulent Anders Christiansen, ach@kl.dk 

 

Beredskab økonomi: Chefkonsulent Anders Windinge, anw@kl.dk 

http://www.kl.dk/Jura-og-forvaltning/Personalejuridisk-guide-for-omorganisering-af-beredskabet-id166805/?n=0&section=4872

