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Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24.
februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9.
Mødedeltagere:
Eik Dahl Bidstrup, Torben Mølgård Jensen, Jesper Horn Larsen, Kurt Christensen, Asger Larsen, Bertel Riber, Bjarne Andersen, Michele
Caravella og Børge Schaltz.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

Ad. 1.
Godkendt

2.

Godkendelse af referatet fra mødet den 11.
november 2014.

Ad. 2.
Godkendt.

3.

Meddelelser:

Der var følgende meddelelser:
Bertel Riber indgår i beredskabskommissionen i
stedet for Theis Jensen.
Chefpolitiinspektør Torben Mølgård Jensen indtræder i beredskabskommissionen i stedet for
Anne Tønnes.
Fra Københavns Politi er der den 23. februar
2015 modtaget notat med bemærkninger til principaftalen.

4.

Regnskab 2014 og budget 2015. Bilag

Ad. 4.
Regnskab for 2014 udviser et underskud på
61.110 kr. Fra 2013 er der overført et underskud
på 412.417 kr. som er nedbragt til 61.110 kr.
Budget 2015. Dagsdato er brugt 16,14 5 af budgettet. Det er lønninger fra 2014 som er udbetalt
i 2015. Det udligner sig i løbet at 2015.
Kommissionen tog administrationen gennemgang til efterretning.

5.

Sammenlægning af beredskaber – godkendelse af principaftale.
De kommunale beredskaber skal sammenlægges til maximalt 20 beredskaber og
beredskaberne i hovedstadsområdet, i alt 29
kommuner, skal sammenlægges til max 3
beredskaber. Kommunalbestyrelsen skal
behandle en principaftale om sammenlægning af følgende beredskaber: København,

Ad. 5.
Københavns Politi har forud for mødet fremsendt
et notat om deres generelle holdninger til principaftalen. Notatet er vedlagt referatet som bilag.
Torben Mølgård Jensen oplyste, at Københavns
Politi ikke finder at principaftalen er i overensstemmelse med gældende Beredskabsloven § 10
stk. 2. idet hverken politidirektøren eller repræsentant for de frivillige er nævnt.
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Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Rødovre,
Hvidovre, Brøndby, Glostrup og Albertslund og i den forbindelse anmoder Kommunalbestyrelsen om beredskabskommissionens udtalelse i sagen.
Til brug i sagen vedlægges kopi af udvalgssagen samt notat om økonomi for sekundære og primære opgaver.
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Da den forslåede beredskabskommission omfatter to politikredse, skal begge politidirektører
være repræsenteret i kommissionen.
Der er heller ikke i forslaget sonderet mellem
sammensætning af kommissionen og sammensætning af bestyrelsen for selskabet.
Ligeledes bør der af forslaget fremgå, hvorvidt
de enkelte eksisterende beredskabskommissioner
foreslås nedlagt eller opretholdt i forbindelse
med etablering af den nye fælles beredskabskommission.
Torben Mølgård Jensen, oplyste videre, at notatet er fremsendt og behandlet i Københavns, Frederiksberg og Tårnby beredskabskommissioner
og at de i Kommunernes Landsforening var opmærksom på ovennævnte.
Eik Bidstrup oplyste, at Morten Winge, som
bl.a.er koordinator for udarbejdelse af principaftalen, er opmærksom på ovennævnte, og at forholdene vil blive afklaret i det videre arbejde, da
den endelige aftale mv selvfølgelig skal overholde den til hver tid gældende beredskabslovgivning.
Principaftalen blev gennemgået.
Asger Larsen foreslår til punkt C, at større lån og
indgåelse af større lejekontrakter bør godkendes i
kommunalbestyrelserne og ikke alene i bestyrelsen. Borgmesteren vil tage det med som opmærksomhedspunkt.
Kommissionen tog gennemgangen af principaftalen til efterretning.

6.

Næste møder

Ad. 6.
De næste møder er:
19. maj 2015 kl. 17:00
23. september 2015 kl. 17:00
15. december 2015 kl. 17:00

7.

Eventuelt

Ad. 7.
Asger Larsen forslog, at vi ved hvert møde fik en
status om hvor langt man var i principaftalens
tidsplan.
Administrationen tog det til efterretning.
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Asger Larsen syntes generelt ikke om sammenlægning af beredskaber men at en sammenlægning burde følge politikredsene.
Kurt Christensen mente beredskabssammenlægningerne burde være i større enheder, men vores
sammenlægning var i orden.
Hilsen Børge

Ref. Børge Schaltz
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Ved e-mail af 18. februar 2015 har Københavns Politi modtaget en mødeindkaldelse til
møde i Beredskabskommissionen for Dragør Kommune den 24. februar 2015. På
dagsordenen er bl.a. punkt 5: Sammenlægning af beredskaber – godkendelse af
principaftale.

Henset til forslagets kompleksitet og implikationer finder Københavns Politi det
hensigtsmæssigt inden mødet at fremkomme med nogle mere principielle bemærkninger
til forslaget og den foreslåede fremgangsmåde.

Det fremgår af den modtagne anbefaling med bilag fra forvaltningen, at der i henhold til
beredskabslovens § 10 foreslås etableret et samordnet redningsberedskab mellem 9
kommuner i hovedstadsområdet (Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup,
Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns Kommuner). Det fremgår, at det nye
fælles beredskab skal varetage alle de kommunale opgaver på området, dvs. opgaver efter
beredskabsloven, fyrværkeriloven og beskyttelsesloven. Det fremgår endvidere, at der
etableres en beredskabskommission for det nye (samlede) beredskab.

Det følger af beredskabslovens § 10, stk. 2, at beredskabskommissionen for et
redningsberedskab, der er samordnet mellem to eller flere kommuner, skal bestå af et
ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og
politidirektøren. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen med forsvarsministerens
samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at
indtræde i den fælles beredskabskommission. Der skal endvidere udpeges en repræsentant
for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke indgår
en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

kpe004@politi.dk

Københavns Politi skal i den forbindelse bemærke, at det ikke af indstillingen om
godkendelse af det fælles beredskab eller af principaftalen fremgår, at sammensætningen
af den fælles beredskabskommission er i overensstemmelse med bestemmelsen i
beredskabslovens § 10, stk. 2, idet hverken politidirektøren eller en repræsentant for de
frivillige er nævnt. Da den foreslåede fælles beredskabskommission omfatter to
politikredse (Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi), skal begge
politidirektører være repræsenteret i den fælles beredskabskommission. Det fremgår
således af Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 9175 af 1. marts 2010 om det kommunale
redningsberedskabs organisation mv., pkt. 3.3., at i de tilfælde, hvor de deltagende
kommuner er beliggende i to eller flere politikredse, indgår politidirektørerne fra disse
politikredse alle i den fælles beredskabskommission.

Det fremgår endvidere af det modtagne, at det fælles beredskab foreslås organiseret som
et fælleskommunalt selskab efter § 60 i styrelsesloven. Det synes endvidere forudsat, at
der etableres en beredskabskommission og – ”såfremt der gives lovgivningsmæssig
hjemmel til det” – en bestyrelse for selskabet. Der er imidlertid ikke i forslaget sondret
mellem sammensætningen af kommissionen og sammensætningen af bestyrelsen for
selskabet, men det fremgår, at bestyrelsen foreslås sammensat af i alt 15 medlemmer, der
alle er kommunalt udpegede, ligesom der er foreslået regler for hvilke beslutninger, der
kan træffes af bestyrelsen ved almindeligt flertal, kvalificeret flertal og enstemmighed.

Det er Københavns Politis opfattelse, at der bør udfærdiges en éntydig beskrivelse af den
fælles beredskabskommissions sammensætning og opgaver, og en eventuel bestyrelses
sammensætning og opgaver. Det bemærkes i den forbindelse, at der til dagsordenpunktet
er vedlagt en ”Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i
hovedstadsområdet”, dateret november 2014 Glostrup Kommune. Det fremgår af
forundersøgelsens pkt. ”3.3 Beredskabskommissionen”, at der arbejdes ud fra en model
om,

at

beredskabskommission

og

bestyrelse

er

sammenfaldende,

ligesom

politidirektørernes og de frivilliges repræsentation i beredskabskommissionen er omtalt.
Disse bemærkninger er imidlertid ikke medtaget i den principaftale, der indstilles
godkendt på Beredskabskommissionens møde den 24. februar 2015.

Københavns Politi finder endvidere, at det af forslaget bør fremgå udtrykkeligt, hvorvidt
de enkelte eksisterende beredskabskommissioner foreslås nedlagt eller opretholdt i
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forbindelse med etableringen af den nye fælles beredskabskommission. Det fremgår
således ikke af det fremsendte, hvorvidt Beredskabskommissionen for Dragør Kommune
foreslås nedlagt.

Selv om Københavns Politi hilser den politiske enighed om sammenlægning af
redningsberedskaberne velkommen, og ser frem til samarbejdet i de nye rammer, kan
politikredsen således ikke på det foreliggende grundlag formelt godkende den modtagne
indstilling og principaftale. Københavns Politi deltager imidlertid meget gerne i nærmere
drøftelser

om tilrettelæggelsen af

det fremtidige

beredskabsarbejde, herunder

organiseringen af beredskabskommissioner mv., når det nye samlede redningsberedskab
træder i kraft i 2016. Københavns Politi forventer, at disse drøftelser også vil skulle
inddrage

Rigspolitiet

af

hensyn

til

de

beredskabssammenlægningen.

Med venlig hilsen

Thorkild Fogde
Politidirektør

nationale

implikationer

af
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