
Implementeringen af beredskabsreformen er i fuld gang i landets kommuner, og vi 
nærmer os med hastige skridt den 1. januar 2016, hvor landets nuværende 86 
kommunale beredskabsenheder skal være reduceret til maks. 20 tværkommunale 
enheder. 

STATUS FOR SAMMENLÆGNINGS-
PROCESSEN NATIONALT
Der er på nuværende tidspunkt indgået 
politisk aftale om sammenlægning og 
etablering af nye beredskabsenheder 

for hele landet. Visse steder er der også 
overvejelser om yderligere sammen-
lægninger. 

I alt 18 nye beredskabsenheder ligger 
fast i skrivende stund, herunder nogle 
meget store enheder: Landets største 
enhed i hovedstadsområdet bestående 
af 9 kommuner, inklusive København og 
Frederiksberg, og en enhed bestående 
af samtlige kommuner i Region 
Nordjylland (11 kommuner). Andre 
enheder er små – f.eks. Horsens-
Hedensted-samarbejdet. 

En opdateret oversigt over de nye 
sammenlagte beredskabsenheder kan 
findes på Beredskabsstyrelsens 
hjemmeside (www.brs.dk).

UKLARHEDER I LOVGIVNINGEN
Sammenlægningsprocessen medfører 

ikke overraskende, at der opstår 
fortolkningstvivl om en række juridiske 
forhold. Det skyldes navnligt, at lov-
givningen kan fremstå lidt forældet og i 
hvert fald ikke er udarbejdet med blik 

for den igangværende sammen lægnings-
reform. I det følgende redegør vi for 
status for en række af de fortolknings-
spørgsmål, der er opstået i forbindelse 
med sammenlægningerne.

MÅ DER VÆRE BÅDE EN BERED-
SKABS KOMMISSION OG EN 
BESTYRELSE I ET SAMORDNET 
BEREDSKAB?
Beredskabsstyrelsen har tidligere 
besvaret dette spørgsmål benægtende. 
KL har imidlertid rettet henvendelse til 
Forsvarsministeriet, men der er endnu 
ikke en afklaring af spørgsmålet. 

Det er vores anbefaling, at kommunerne 
– indtil andet måtte blive meldt ud – 
etablerer den nye beredskabsenhed 
med ét ledelsesniveau. Ifølge 
lovgivningen vil dette være en 
beredskabskommission, men der er 

ikke noget til hinder for i det interne 
forhold, herunder i vedtægter og 
forretningsorden, at kalde styrings-
organet en bestyrelse. 

HVORDAN SKAL BERED-
SKABSKOMMISSIONEN 
SAMMENSÆTTES?
Det følger af beredskabslovens § 9, at 
mindst halvdelen af beredskabs-
kommissionens medlemmer, ud over de 
pligtmæssige medlemmer, som er 
borgmestrene og politidirektørerne, 
skal være udpeget af kommunal-
bestyrelsen. 

Statsforvaltningen har umiddelbart 
fortolket beredskabsloven sådan, at 
dette krav også gælder for de sam-
ordnede beredskaber, selv om kravet 
ikke følger udtrykkeligt af beredskabs-
lovens § 10. 

Lægges denne fortolkning til grund, vil 
det imidlertid føre til, at de nye bered-
skabskommissioner kan blive uforholds-
mæssigt store. I hovedstadens 
kommende beredskabsenhed med i alt 
11 pligtmæssige medlemmer (9 
borgmestre og 2 politidirektører) vil 
yderligere mindst 12 medlemmer 
således skulle vælges af kommunal-
bestyrelserne.

Statsforvaltningen har den 13. marts 
2015 anmodet Forsvarsministeriet om 
en udtalelse om fortolkningen, og vi 
afventer derfor nu ministeriets 
tilbagemelding vedrørende fortolkningen 
af beredskabslovens § 10.

Vi er mest tilbøjelige til at mene, at 
beredskabsloven ikke indeholder krav 
om, at mindst halvdelen af medlemmerne 
i beredskabs kommissionen i et samordnet 
beredskab skal være “ikke-pligtmæssige”. 
For at sikre, at kommunalbestyrelserne 
vedtager en model, der vil kunne 
godkendes af Statsforvaltningen, kan 
det dog overvejes, at kommunal-
bestyrelserne vedtager to modeller (en 
smal og en bred sammensætning). 
Dette kræver dog, at det udtrykkeligt 
(og ens i alle kommunalbestyrelser i 
den givne klynge) angives, hvilken 
model der er primær (den smalle), og 
at den brede model alene anvendes, 
hvis Forsvars ministeriet tiltræder 
Statsforvaltningens fortolkning. 

EKSTERNE MEDLEMMER I 
BEREDSKABSKOMMISSIONEN 
Det er ikke reguleret i beredskabslovens 
§ 10, om der i beredskabskommissionen 
må sidde eksterne medlemmer (f.eks. 
en medarbejderrepræsentant), der 
hverken bor i en af ejerkommunerne 
eller er underlagt instruktionsbeføjelse.

Vi afventer også her Forsvars-
ministeriets endelige udmelding 
vedrørende dette spørgsmål. Det 
bemærkes dog, at det af kommentaren 
til kommunestyrelsesloven følger, at 
bopæl og instruktionsbeføjelse er en 
betingelse for at have eksterne 
medlemmer i bestyrelsen, hvilket 
illustrerer, at samspillet mellem bered-
skab s loven og de bagvedliggende 
regler om § 60-fællesskab ofte kan give 
anledning til tvivl. 

VARETAGELSE AF MYNDIGHEDS-
OPGAVER
Det kræver udtrykkelig hjemmel i 
lovgivningen, hvis kommunerne skal 
overlade kompetence til at udføre 
myndighedsopgaver til de nye bered-
skabsenheder. En sådan hjemmel findes 
i beredskabslovens §§ 34-37. 

Lovgrundlaget for at kunne overdrage 
myndighedsopgaver efter eksempelvis 
fyrværkeriloven og lov om sikringsrum 
til de nye enheder er dog endnu ikke på 

plads, og de fornødne lovændringer når 
næppe at træde i kraft før 1. januar 
2016. Dette medfører nogle praktiske 
udfordringer, da kommunerne jo 
”tømmes” for de medarbejdere, der 
laver myndighedsopgaver, og den nye 
beredskabsenhed endnu ikke må lave 
opgaverne. 

Afhængig af strukturen i det enkelte 
beredskab kan det være relevant at 
udarbejde en model med dobbelt 
ansættelse, indtil det fornødne 
hjemmels grundlag er på plads. En 
alternativ model kan være, at bered-
skabsenheden forbereder sagerne, som 
de respektive kommuner herefter 
træffer afgørelse i.

RISIKOBASERET DIMENSIONERING/
PLAN FOR DET KOMMUNALE 
BEREDSKAB
Der har været en del usikkerhed om 
terminologi og kompetenceforhold i 
forbindelse med udarbejdelsen af den 
risikobaserede dimensionering/planen 
for det kommunale beredskab, men det 
ligger nu fast, at Statsforvaltningen 
fastholder en sondring mellem de to. 

Det synes at have været hensigten med 
økonomiaftalen, at der skal udarbejdes 
en fælles risikobaseret dimensionering 
for alle kommunerne i det enkelte 
beredskab, men Statsforvaltningen 
fastholder, at der (i tillæg hertil) skal 
udarbejdes en plan for hver enkelt 
kommunes beredskab, jf. beredskabs-
lovens § 25, og at det er den enkelte 
kommune, der skal godkende ”sin 
egen” plan. 

Det er vores vurdering, at den risiko-
baserede dimensionering vil være en 
ens del af de enkelte kommuners 
individuelle planer. Fremgangsmåden 
vil formentlig være den, at bered-
skabsfællesskabet udarbejder udkast til 
én risikobaseret dimensionering, som 
herefter skal godkendes i alle deltager-
kommunerne. Det kan endvidere 
overvejes, om det også er beredskabs-
fællesskabet, der skal lave udkast til 
beredskabsplanen for den enkelte 

kommune, eller i hvert fald have en 
koordinerende opgave i den forbindelse. 
Det kan være relevant at udforme 
opgavebeskrivelsen i vedtægterne, så 
der er mulighed for at udføre disse 
opgaver.

DEPONERINGSFRITAGELSE OG 
STIFTELSESTIDSPUNKT
Lånebekendtgørelsens princip om, at et 
lån ikke skal belaste kommunernes 
lånerammer mere end én gang, gælder 
– som reglerne er i dag – ikke på tværs 
af kommunegrænser. Den uheldige 
konsekvens af dette er, at kommunerne 
risikerer deponeringspligt for de aftaler, 
som de nye beredskaber måtte indgå 
med ejerkommunerne om leje eller 
leasing af beredskabsejendomme, 
anlæg mv. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har 
imidlertid den 20. februar 2015 sendt et 
brev til samtlige kommuner og meddelt, 
at ministeriet giver en generel 
dispensation fra lånebekendtgørelsens 
deponeringspligt i forbindelse med 
etableringen af de nye tværkommunale 
beredskaber.  
 
Det er en forudsætning for 
dispensationen, at lejeaftalerne er 
indgået senest 1. januar 2016 og som 
led i etableringen af de nye beredskaber. 
Det er derfor muligt at stifte § 60-fælles-
skabet og lade lejeaftaler mv. træde i 
kraft samme dag n 

BEREDSKABSREFORMEN 

– STATUS OG 
SENESTE NYT OM 
LOVGIVNINGEN

HUSK at: 
 – sikre domænenavn og rettighederne til navnet,
 – få afklaret, hvilke af kommunernes kontrakter det nye beredskab skal 
indtræde i, og at få samtykke fra kontraktparterne,

 – få overblik over IT-licenser og overdragelse eller opsigelse heraf. Malene Graff
Advokat

mgr@horten.dk

Rikke Søgaard Berth
Advokat

rsb@horten.dk

I ALT 18 NYE BEREDSKABSENHEDER LIGGER 
FAST I SKRIVENDE STUND. FØLG MED PÅ 
BEREDSKABSSTYRELSENS HJEMMESIDE 
(WWW.BRS.DK).
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