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BEREDSKAB

KL og regeringen har i økonomiaftalen 
for 2015 fastlagt, at kommunerne skal 
gå fra de nuværende 87 beredskabsen-
heder til max. 20 enheder. Herudover 
skal der ske en vis overflytning af op-
gaver fra de statslige til de kommunale 
beredskabsenheder. 

Regeringen og KL forventer, at den 
nye kommunale beredskabsstruktur 
kan medføre en effektiviseringsgevinst 
på 175 mio. kr., hvoraf det kommunale 
bloktilskud nedreguleres med 75 mio. 
kr. Herudover er der forudsat effektivi-
seringer også på det statslige område. 

Hvad nu?
De enkelte kommuner skal i første 
omgang beslutte, hvem de fremover vil 
løse beredskabsopgaven sammen med. 
Denne proces er godt i vej, og der sker 
en løbende koordinering i KKR-regi. Det 
tyder pt. på, at kommunerne ikke når 
helt ned på 20 enheder. Det står ikke 
klart, om dette vil medføre en regulering 
fra statens side, men hvis tallet er lige 
omkring 20, kan det vel næppe ventes. 

Når en gruppe kommuner har be-
sluttet sig for at etablere en fælles be-
redskabsenhed, skal der ske en række 
ting, herunder: 
•	Afklaring	af	faktiske	forhold,	fx	kon-
trakter, medarbejderforhold – herunder 

lokalaftaler, aktivmasse mv.
•	Forhandling	af	vedtægter	og	
anden regulering af den fælles 
beredskabsenhed.
•	Fastlæggelse	af	økonomi	i	forbindelse	
med stiftelsen og i forhold til fordelin-
gen af driftsomkostninger.
•	Fastlæggelse	af	opgaverne	i	den	fæl-
les beredskabsenhed, herunder græn-
seflader til kommunerne.

Forholdet mellem kommune  
og fælles beredskabsenhed
Redningsberedskabets Strukturud-
valg afgav i august 2014 sin rapport. 
Det er i rapporten lagt til grund, at de 
nye fælles enheder skal organiseres 
som § 60-fællesskaber (kommunale 
fællesskaber). 

Det betyder, at enhederne skal have 
overladt kompetence fra de deltagende 
kommuner. Vedtægterne skal godken-
des af Statsforvaltningen. Der vil typisk 
være tale om interessentskaber (I/S’er), 
hvorimod et § 60-fællesskab ifølge 
praksis ikke kan være organiseret som 
aktieselskab eller andet kapitalselskab. 

Da I/S’er ikke er omfattet af sel-
skabsloven, er der som udgangspunkt 
ret stor aftalefrihed til at fastlægge, 
hvordan et I/S skal ledes. Der vil typisk 
være et repræsentantskab eller interes-

sentskabsmøde, hvor ejerne mødes, 
samt en bestyrelse med repræsentanter 
for ejerne og en direktør, der har ansva-
ret for den daglige drift. 

Der gælder dog særlige regler for 
et § 60-fællesskab, der skal udføre 
beredskabsopgaver.	Af	den	nuvæ-
rende lovgivning følger således, at et 
fælles beredskab skal have en fælles 
beredskabskommission, hvori borgme-
strene i de deltagende kommuner som 
udgangspunkt indgår, og hvor også 
politiet er repræsenteret. 

Det er måske på tide at overveje, 
om denne styring er egnet i den reform-
proces kommunerne skal i gang med. 

Der kan for det første være an-
ledning til at gentænke, om § 60-fæl-
lesskabet	er	den	rette	form.	For	det	
anden kan styringen gennem bered-
skabskommissioner revurderes i lyset 
af kommunernes erfaringer med andre 
styringsformer, herunder erfaringerne 
fra forsyningssektoren med at have ”al-
mindelige” bestyrelser, som vælges af 
ejerne. Den nødvendige samtænkning 
mellem beredskabet og politiet skal 
selvsagt fortsat finde sted. Dette kan 
dog ske uden for bestyrelseslokalet, så 
politiet ikke sidder med i det forum, der 
fastlægger budget samt fordelingsnøgle 
mellem kommunerne. 

Tænk nyt beredskab helt frem til målstregen
Kommunerne skal inden 1. januar 2016 gå sammen i op til 20 tværkommunale  
beredskabsenheder.	Allerede	nu	bør	kommunerne	gennemtænke,	hvordan	de	 
nye enheder skal se ud og styres. Og om lovgivningen giver plads til forbedring.
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Temaplan for udgivelserne af Teknik & Miljø 2015 
Januar Byggeri & Ejendomsdrift  
Februar Ledelse & Kompetence + Belysning 
Marts Digitalisering & Havne  
April Klima  
Maj Natur & Miljø + Natur & Miljø-konferencetillæg  
Juni/juli Energi & ressourcer 

August Park & Landskab 
September KTCs Årsmøde + Årsmødetillæg + Årsberetning 
Oktober Forsyning 
November Trafik & Veje 
December Planlægning

Tænk nyt beredskab helt frem til målstregen

Kommende lovgivning
Forsvarsministeriet	har	ikke	lagt	sig	
fast på proces og indhold i forhold til 
ændringer af lovgivningen. Kommuner-
ne har dermed mulighed for at få stor 
indflydelse på ændringerne. 

Det kan fx være relevant at overveje, 
om den fælles enhed kan udføre opga-
ver, der ikke har direkte beredskabska-
rakter, herunder den ofte ret omfattende 
indtægtsdækkede virksomhed, som ud-
føres i beredskaberne. Her kunne man 
forestille sig, at muligheden for at ud-
føre disse opgaver blev hjemlet i loven. 
Det ville afhjælpe den tvivl, der jævnligt 
melder sig, når det skal vurderes, om 
en opgave er omfattet af de uskrevne 

grundsætninger om kommunalfuldmag-
ten, og det ville derved bidrage til at 
sikre et robust overblik over den fremti-
dige økonomi i fællesskabet. 

Herudover vil det som anført ovenfor 
være relevant at overveje, om den ek-
sisterende regulering af styringen af et 
samordnet beredskab er egnet. Skal der 
fortsat være en beredskabskommission, 
eller kan opgaverne henlægges til en 
bestyrelse, som består af repræsentan-
ter for kommunerne? 

Endelig vil der opstå behov for at 
afklare snitfladen mellem på den ene 
side kommunernes opgaver i forbindelse 
med byggesagsbehandlingen og på den 
anden side beredskabets forebyggende 

opgaver. Skal den fælles enhed kunne 
udføre flere myndighedsopgaver, end be-
redskabsloven giver mulighed for i dag?

Selv om den 1. januar 2016 synes 
noget ude i horisonten, er det vigtigt 
for at få landet de nye enheder på en 
hensigtsmæssig måde, at kommunerne 
allerede nu tænker helt hen til målstre-
gen: Hvordan skal det nye kommunale 
beredskab se ud, og giver lovgivningen 
de fornødne rammer til, at borgerne 
med Strukturudvalgets ord kan opleve 
”et fremtidssikret samt endnu bedre og 
mere effektivt redningsberedskab”, når 
reformen er gennemført.  
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