Kompetence- og delegationsplan for det fælleskommunale § 60
selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S
Lovområde
Lov om kommunernes styrelse
Beredskabsloven
Lov om sikringsrum (opgaven ikke formelt flyttet til selskaber, men det foretager det sagsforberedende arbejde)
Øvrige regelsæt
Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune
Interessentskabskontrakt for Midtsjællands Brand & Redning
Ejerstrategi udarbejdes senest i 2016
Politikområde
Beredskabspolitik
Regulerende beslutninger
Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner har etableret et fælles kommunalt
redningsberedskab i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov og udarbejdet en
interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S gældende fra 1. april 2015
der er godkendt af de deltagende kommuner.
Statsforvaltningen har i brev af 27. oktober 2015 godkendt interessentskabskontrakten på betingelse
af visse ændringer og tilføjelser, der er foretaget og efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen.
Opgaver
Det fælleskommunale redningsberedskab har til opgave at varetage de deltagende kommuners
opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov med tilhørende retsforskrifter. I
nuværende beredskabslov drejer det sig i særdeleshed om §§ 12-15 og §§ 34-37. Såfremt
myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven og beskyttelsesrumsloven, byggeloven, havmiljøloven og
lignende særlovgivning i fremtiden kan flyttes fra kommunernes til Midt- og Sydsjællands Brand &
Redning, skal disse opgaver fuldt ud varetages af selskabet. Alt dette er selskabets kerneopgaver
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning kan udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for de
deltagende kommuner i det omfang gældende lovgivning tillader det.(Serviceopgaver) Midt- og
Sydsjællands Brand & Redning kan tilsvarende bistå andre kommuner, regioner og staten med
lignende opgaver. Den enkelte serviceopgave skal løses på kommercielle vilkår, og således at den
ikke giver underskud for selskabet.
Der nedsættes en fælles Beredskabskommission bestående af 17 personer, der sammen med
beredskabschefen varetager de opgaver, som fremgår af interessentskabskontrakten.
Beredskabskommissionen fungerer tillige som bestyrelse for selskabet. Beredskabskommissionens
funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og medlemmerne udpeges på kommunernes
konstituerende møder. Beredskabskommissionen udpeger for hver funktionsperiode én kommune
som sekretariats-kommune for selskabet, hvor selskabet mod betaling kan købe administrativ
assistance. Regnskabsåret følge kalenderåret.
Forhold vedrørende lån og hæftelse, tegningsret, ind- og udtræden af selskabet, ejerfordeling og
udgiftsfordeling m.v. fremgår af den indgåede interessentskabskontrakt.
T = Tiltræder
A = Anbefaler
I = Indstiller
O = Orienteres
B = Beslutter
Seneste revision: november 2016 Rita Stensbjerg
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1. Lov om kommunernes
styrelse
Godkendelse af Forretningsorden
Godkendelse af budget
Godkendelse af takster
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2. Beredskabsloven
Omfattet af interessentskabskontrakten

Godkendelse af
interessentskabskontrakt
Godkendelse af samlet plan for de
deltagende kommuners beredskab
Godkendelse af ejerstrategi – under
udarbejdelse
Godkendelse af lån og garantiforpligtelser
Godkendelse af anlægsbevillinger
Større kontrakter med eksterne
samarbejdspartnere
Køb af større emner på leasingkontrakter
Dispensation til Beredskabskommissionen for MSBR til at indgå
leasingkontrakter på driftsmidler op
til 1 mio. kr. uden forudgående
behandling i Kommunalbestyrelsen
Periodevise brandsyn
Byggesagsbehandling af brandfarlige
virksomheder

I

T

I

T

I

T

I

I samarbejde med Byg, Land og Miljø

Lejlighedstilladelser – driftsmæssige
forskrifterI samarbejde med Byg Land og Miljø

3. Planer for risikobaseret
dimensionering
Godkendelse og revision af plan for
risikobaseret dimensionering - under
udarbejdelse
Godkendelse af krisestyringsmodel
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Fagudvalg
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Kommunalbestyrelsen

Afdeling

4. Bkg. om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
Delegation til Teknik- og Miljøudvalget –
udpegning af skorstensfejermester
Delegation til Teknik- og Miljøudvalget fastsættelse af gebyrer for lovpligtig
skorstensfejning

5. Lov om sikringsrum og
fyrværkerriloven
Opgaven ikke formelt flyttet, men det
sagsforberedende arbejde foretages af
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Delegation til Byg, Land og Miljø krav om sikringsrum
Delegation til Byg, Land og Miljø nedlæggelse af sikringsrum

6. Lov om beskyttelse af
Havmiljøet
Delegation til det fælleskommunale
redningsbeskedskab til at udarbejde
og vedligeholde en beredskabsplan
for iværksættelse af forureningsoprydning af kyststrækninger og
havne
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