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V edr. Interessentskabskontrakt for Midt - og Sydsjællands 
Brand & Redning  
 
A tt. Kristine Schiøtt, Ledelsesc e nt er .  
 
Statsforvaltningen har den 31 . marts 201 5 fra Ringsted 
Kommune modtaget interessentskabskontrakt for Midt - og 
Sydsjællands Brand & Redning til godkendelse. Beredskabet 
har deltagelse af Faxe, Næstved, Ringsted og V ordingborg 
Kommuner. De fire kommunalbestyrelsers beslutninger om 
godkendelse af det samordnede redningsberedskab samt in-
teressentskabskontrakt er vedlagt anmodningen om godke n-
delse.  
 
Resumé 
 
Statsforvaltningen godkender interessentskabskontrakten for 
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Godkendelsen er 
dog betinget af, at v isse bestemmelser ændres, og at der 
indsættes yderligere bestemmelser. Statsforvaltningen har 
endv idere bemærkninger vedrørende den forståelse, som v i 
har lagt til grund ved vores godkendelse af v isse bestemme l-
ser i interesse nts k abs k ont rakte n.  
 
Her fø lger en nærmere redegørelse for regelgrundlaget for 
Statsforvaltningens afgørelse og baggrunden for Statsfor-
valtninge ns bemærk ninger til interesse ntsk absk ont rakt e n.  
 
Regelgrundlag  
 
Ifø lge § 60, stk. 1 , i lov  om kommunernes styrelse kræver a f-
taler om samarbejde mellem kommuner, som v il medføre 
indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyre l-
sers befø jelser efter denne lov , godkendelse fra Stats -
forvalt ni nge n. 
 
Statsforvaltningen udøver ved godkendelsen såvel et legal i-
tets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses, at sa m-
arbejdet er lov ligt, herunder om samarbejdsaftalen indeho l-
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der bestemme lse r , der er i strid med  lovgivnin ge n. 
 
Endv idere påses det ved Statsforvaltningens godkendelse, at indholdet harmonerer 
med kommunallovgivningen og dens forudsætninger, herunder at de enkelte kommu-
nalbestyrelser får en efter de konkrete forhold rimelig indflydelse på samarbejd s-
v irksomhed e ns udøvelse.  
 
Samordning af kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale ti l-
synsmyndighed efter § 60 i lov  om kommunernes styrelse, jf. beredskabslovens § 1 0, 
stk. 3. 
 
Statsforvaltning ens afgørelse 
 
Statsforva lt ninge n har fø lgende bemærk ninge r til interesse ntsk absk ont rakt e n:   
 
§ 3 Formål 
Følgend e fremgår af § 3, stk. 1  og 2:  
 

”Midt - og Sydsjæ llands Brand & Redning har t il formål at  v aretage de de ltagende 
kommuners opgav er i medfø r af den t il enhv er t id  gæ ldende beredskabslov  med t i lhø -

rende retsforskrifter.  I nuv æ rende beredskabslov  dre jer det  sig i sæ rdeleshed  om § §  
12-15 og § §  34 -37. Såfremt  mynd ighedsopgav er e fter fyrv æ rkerilov en og beskyt te l-
sesrumslov en og lignende sæ rlov giv ning i fremt iden kan flyt tes fra kommunerne t il 

Mid t - og Sydsjæ llands Brand & Redning, skal d isse  opgav er fuld t  ud  v aretages af se l-
skabet . A l det te  er se lskabets ke rneopgaver.  
 

Stk . 2 .  Midt - og Sydsjæ llands Brand & Redning kan ud fø re  ø v rige  ikke -
beredskabsmæ ssige opgav er for de de ltagende kommuner i det  omfang gæ ldende lov -
giv ning t illader det .  Det te  betegnes i denne kont rakt  som serv iceopgaver.  Midt -  og 

Sydsjæ llands Brand & Redning kan t ilsv arende b istå andre kommuner, regioner og 
staten med lignende opgav er. Den enke lte  serv iceopgav e skal lø ses på kommercie lle  
v ilkår, og således at  den ikke giv er underskud for se lskabet .”  

 
Der sondres således melle m kerneop gave r i stk. 1  og serv iceop gave r i stk. 2.  
 

V edrørende kerneop gave r 
V ed etableringen af et kommunalt fællesskab frav iges kommunernes i lovgivningen 
fastsatte stedlige og saglige forvaltningsområde. Der sker herved et brud med 
grundprincippet i kommunestyrelseslovens § 2, hvorefter kommunalbestyrelsen er 
den kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunens anliggender. Kommu-
nale fællesskaber er selvstændige kommunale enheder, hv is kompetence er begræ n-
set til løsning af de opgaver, som fælless kab et omfatt er .  
 
Det skal klart fremgå af samarbejdsaftalen for et kommunalt fællesskab, hv ilken 
kompete nc e de deltage nd e kommunalb est yre ls er har overført til fælless k a b et. 
 
Dette indebærer, at ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence, herunder 
ved deltagernes løbende overførsel af kompetence til det kommunale fællesskab, ti l-
svarende kræver en ændring af samarbejdsaftalen. En sådan ændring v il skulle ve d-
tages af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og v il skulle godkendes 
af Statsforva lt ninge n.  
 



3 
 

Bestemmelsen i stk. 1  fastlægger, hv ilken kompetence kommunerne har overført til 
fælless kab et i medfør af beredskabs lov giv ninge n.  
 
Statsforvaltningen lægger til grund, at de deltagende kommunalbestyrelser med 
formuleringen af bestemmelsen i stk. 1 , 3. pkt., ønsker at sikre denne fremadrettet, 
således at myndighedskompetence efter for eksempel beskyttelsesrumsloven overfø-
res automatisk til det kommunale fællesskab,  hv is fremtidige lovændringer giver mu-
lighed herfor - uden at dette kræver en ændring af vedtægterne, kommunalbestyre l-
sernes godkend e ls e og Statsforv a lt ni nge ns godkende ls e .  
 
Statsforva lt ninge n har på den baggrund fø lge nd e bemærk nin ge r til stk. 1 , 3. pkt.:  

 
Med formuleringen ”myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven og beskyttelsesrums-
loven […] fuldt ud varetages af selskabet” lægger Statsforvaltningen til grund, at det 
er alle myndighedsopgaver i de to love, der overføres til varetagelse i det kommuna-
le fælless k ab , hv is en lovændr ing muliggø r dette . 

 Derimod står det med formu le r inge n ”myndigheds op gave r efter […] ligne nd e 
særlovgiv ning” ikke tilstrække li gt klart, hv ilken kompete nce der kan blive 
overført til fælless kab et uden senere beslutning herom i deltage rk ommune rne 
og uden ændring af vedtægterne . Det skal derfor præciseres, hv ilke bestem-
melser eller hv ilke n lovgivning (hv is det er alle myndighed s op gave r i den p å-
gældend e lov ) der ønskes overført til varetage ls e i det kommunale fælless k ab .  
 

 Endv idere skal tidspunkt et for kompet e nc e ove r fø rs le n af myndighe ds op gav er 
efter de pågælde nde love fastlægge s klart, for eksempe l ved at det fremgår af 
bestemme ls e n i stk. 1 , at kompete nc e n overføres ved lovændr inge rnes ikraf t-
træden.  
 

 Endelig skal det i et bilag til interess e nts k abs k ont rak te n på det tidspunk t a n-
gives, hv ilke myndighed s op gave r der som fø lge af ændringe r i lovgivninge n, er 
blevet overdraget til fælles sk ab et samt datoen for kompete nc e ove rd rage ls e n. 
Statsforva lt ninge n bemærk er , at hv is fællessk abe ts kompete nc e ændres som 
fø lge af lovændr inge r , skal bilage t, hvor den ændred e kompete nce fremgår , 
sendes til Statsforv a lt nin ge n til oriente r ing.      

 
Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at der i interessentskabskontrakten 
for det samordnede redningsberedskab kan tages højde for eventuelle fremtidige 
ændringer af lovgiv ningen (udv idelse eller indskrænkning af det samordnede re d-
ningsberedskabs opgaver) uden at kommunalbestyrelserne skal træffe ny beslutning 
om overførsel af opgaver m.v . Det skal i givet fald være fastsat i interessentskab s-
kontrakten; dels at kompetencen t il at varetage de myndighedsopgaver, der fremgår 
af de i interessantskabskontrakten nævnte love og bekendtgørelser, som de er u d-
formet pr. ikrafttrædelsesdatoen for interessentskabet, overdrages til interessen t-
skabet, hv is lovændringer giver mulighed herfor, dels at kompetenceoverdragelsen i 
så fald sker automatisk på tidspunktet på lovændringens ikrafttræden og ved, at der 
i et bilag til interessentskabskontrakten er en angivelse af de overdragne opgaver og 
datoen for kompete nce ov erd rage ls e n.  
  
V edrørende serv iceopgav er 
A f bestemmelsen fremgår det, at der er tale om serv iceopgaver, hv is udførelse kan 
være dels for deltagerkommunerne, dels for andre end deltagerkommunerne. Stat s-
forvaltningen forstår bestemmelsen således, at der med begrebet ”serv iceopgaver”  
er tale om sideaktiv it et er , der traditione lt udføres i de kommunale beredskab e r.  
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Det fremgår af bestemmelsen, at serv iceopgaverne kan udføres i det omfang ”gæ l-
dende lovgivning tillader det”. Statsforvaltningen lægger til grund, at der herved b å-
de er tale om lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne. Serv iceopgaverne kan ifø l-
ge bestemme lse n udføres dels for deltagerk ommune rne , dels for andre myndighe de r .  
 
Kommunalfuldmagtsreglerne kan finde anvendelse både for så v idt angår opgaver, 
der udføres for deltagerkommunerne og for andre end deltagerkommunerne. Det er 
almindeligt antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som ud-
gangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel 
v irksomhed, alene eller sammen med andre. Baggrunden herfor er dels at undgå 
indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, dels det forhold, at en 
kommune ikke er opbygget med henblik på at producere varer og tjenesteydelser på 
et marked , men derimod at varetage fælless kabs op gav er for et  lokals amfund .  
 
Der er i v isse tilfælde hensyn, der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde 
en modifikation fra forbuddet mod erhvervsmæssige aktiv iteter; hv is der er tale om 
produktion til eget brug, salg af overkapacitet, salg af biprodukter, acces sorisk v irk-
somhed og forsynin gsv irks omhed . Salg skal ske til markeds p r is.  
 
Statsforvaltningen finder på den baggrund, at sætningen: ”Den enke lte  serv iceopgav e 
skal lø ses på kommercie lle  v ilkår, og således at  den ikke giv er underskud for se lskabet .”  
skal udgå, da den er uklar, jf. ovenstående om, at salg skal ske til markedspris. Det 
er samtidig Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er behov  for en anden formu-
lering af prisen for sideaktiv iteter, idet der i bestemmelsen allerede er henv ist til, at 
opgaverne skal varetages inden for ”gældend e lovgivning”.      
 
Statsforva lt ninge n har ikke yderlige re bemærk ninge r til bestemme ls e n.  
 
§ 3 Samlet plan for kommunens beredskab  
Følgend e fremgår af § 3, stk. 3:  
 

”Midt - og Sydsjæ llands Brand & Redning  foranled iger jf.  beredskabslov ens §  25, stk . 
1 , at  der udarbe jdes en samlet  p lan for de de ltagende kommuners beredskab, som 
fremsendes t il godkendelse  i de  de ltagende kommuners kommunalbestyre lser /b yråd .”  

 
Det er fastsat i beredskabslovens § 25, stk. 1 , a t kommunalbestyrelsen skal udar-
bejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommuna l-
bestyrelse n i et møde.  
 
Der kan ikke udarbejdes én fælles beredskabsplan for kommuner, som har samor d-
net deres rednings be reds k ab .  
 
§ 3, stk. 3, bør præciseres, så det tydeligt fremgår, at der udarbejdes en plan for 
hver deltage nd e kommunes beredskab .  
 
§ 4 Den fælles Beredskab sko m miss ion  
Følgend e fremgår af § 4, stk. 1 :  
 

”I ov erensstemmelse med beredskabslov ens §  10, stk . 2  nedsæ ttes en fæ lles Bere d -

skabskommission, der i samarbe jde med beredskabschefen v aretager de opgav er, 
som fremgår af denne interessentskabskont rakt .  Beredskabskommissionen fungerer 
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t illige  som bestyre lse  for se lskabet . Den fæ lles Beredskabskommission/bestyre lse  
består af 17 medlemmer, der alle  har stemmeret :  

 
Borgmesteren i Faxe Kommune  
Borgmesteren i Næ stv ed  kommune  

Borgmesteren i Ringsted  Kommune  
Borgmesteren i V ord ingborg Kommune  
Polit id irektø ren i Midt -  og V estsjæ llands Polit ikreds 

Polit id irektø ren fra Sydsjæ llands og Lolland -Falsters polit ikreds 
To medlemmer udpeget  af Byrådet  i Faxe Kommune  
To medlemmer udpeget  af Byrådet  i Næ stv ed  Kommune  

To medlemmer udpeget  af Byrådet  i Ringsted  Kommune  
To medlemmer udpeget  af kommunalbestyre lsen i V ord ingborg Kommune  
En medarbe jderrepræ sentant  v algt  b landt  de fuld t idsansat te  medarbe jdere  

En medarbe jderrepræ sentant  v algt  b landt  de de lt idsansat te  medarbe jdere  
En repræ sentant  for de friv illige ”. 

 
V edrørende bestyrelse 
 
Det fremgår af bestemmelsen, at Beredskabskommissionen tillige fungerer som be-
styrelse. 
 
Kommunalbestyrelserne eller den fælles beredskabskommission kan ikke delegere  
sine kompetencer eller dele heraf v idere til et andet styrelsesorgan med selvstændig 
kompetence i medfør af beredskabsloven. V i vedlægger til orientering kopi af ud ta-
lelse af 8. maj 201 5 fra Forsvarsministeriet. Statsforvaltningen forstår dog også i n-
teressentskabskontrakten således, at dette ikke er tilfældet i Midt- og Sydsjællands 
Brand & Redning, hvor den fælles beredskabskommission ses at være det eneste 
styrelsesorgan. 
 
Det er imidlertid Statsforvaltningens opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt og kan 
give anledning til tv iv l, når det i interessentskabskontrakten er beskrevet, at bere d-
skabskommiss ione n tillige fungere r som bestyrelse for selskabet.  
 
Det er Statsforvaltningens opfattelse, at sætningen: ” Beredskabskommissionen fung e-

rer t illige  som bestyre lse  for se lskabet . ” skal udgå. I stedet kan fø lgende formulering 
eventuelt anvendes: ”… nedsættes en fælles Beredskabskommission (bestyrelse), der 
i samarbe jde med … ”. 
 
V edrørende medarbe jde r re p ræs e nt ante r   
 
V ed etableringen af et kommunalt fællesskab frav iges kommunernes i lovgivningen 
fastsatte stedlige og saglige forvaltningsområde. Der sker herved et brud med 
grundprincippet i kommunestyrelseslovens § 2, hvore fter kommunalbestyrelsen er 
den kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunens anliggender. Det er 
udgangspunktet, at styrelsesorganet i kommunale fællesskaber vælges af og blandt 
medlemmerne af de deltagende kommunalbestyrelser, da kommunestyrelses lovens § 
2 forudsætter, at organer, der udelukkende består af kommunalbestyrelsesmedle m-
mer, har kompetencen til at træffe beslutning i kommunale anliggender, og kommu-
nestyrelsesloven som udgangspunkt finder anvendelse på de interne forhold i fælle s-
skabet. 
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En kommunalbestyrelse kan, medmindre andet er særligt bestemt, overlade hverv  til 
andre af kommunens beboere, jf. kommunestyrelseslovens § 1 7, stk. 6, 2. pkt. En 
forudsætning herfor antages dog at være, at kommunalbestyrelsen har instruktion s-
befø jelse over for disse repræsentanter, der udpeges af kommunalbestyrelsen. Ba g-
grunden er, at kommunalbestyrelsen skal kunne bestemme, hvordan kommunalbest y-
relsen ønsker kommune ns interesse r varetaget i styrelsesorganet .  
 
Kommunalbestyrelsen v il ikke have instruktions befø jelse over for medlemmer, der 
vælges direkte af andre end de deltagende kommunalbestyrelser. Derfor v il en dire k-
te udpegning ikke kunne godkendes. Dog v il en direkte udpegning af eksempelv is 
medarbejderrepræsentanter kunne finde sted i form af en obser vatørordning, hvor de 
pågælde nde har taleret, men ikke stemme re t.  
 
Der kan således som udgangspunkt ikke udpeges medlemmer, der ikke er underk a-
stet samme instruktionsbefø jelse fra kommunalbestyrelsen som dennes medlemmer, 
til styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab. Kommunalt ansatte v il dermed ik-
ke kunne tillægge s ret til at udpege en repræsent ant i styrelsesorgane t.  
 
Dette udgangs p unkt kan imidle rt id frav ige s, hv is der er hjemme l i lovgivninge n.  
 
Statsforvaltningen henv iser til ”Lov  om Kommunernes st yrelse med kommentarer”, 
Hans B. Thomsen m.fl., Jurist - og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 201 0, side 
527. 
 
Statsforvaltningen har overvejet, om det er hjemlet i beredskabsloven, herunder lo v -
forarbejderne, at der kan vælges eller udpeges medarbejderrepr æsentanter, der har 
stemme re t, i et samord ne t redningsb e re dsk ab.  
 
Sammensætningen af den fælles beredskabskommission reguleres af beredskabsl o-
vens § 1 0, stk. 1  og 2, som har fø lge nd e ordlyd:  
 

”§  10. To e ller flere  kommunalbestyre lser kan samordne deres red ningsberedskab.  

Stk . 2 . Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsæ tte  en fæ lles 
beredskabskommission t il at  v aretage de opgav er v edrø rende redningsberedskabet , 
som kommunalbestyre lserne henlæ gger t il denne. Kommunalbestyre lsen kan endv idere  

t ræ ffe  beslutning om, at  opgav er, der e fter § §  34 -37 er henlagt  t il kommunalbestyre l-
sen, henlæ gges t il den fæ lles beredskabskommission. Beredskabskommissionen skal 
bestå af e t  ulige  antal med lemmer, herunder borgmest rene i de  de ltagende kommuner 

og polit id irektø ren. Kommunalbestyre lsen kan i sæ rlige  t ilfæ lde med forsv arsminist e -
rens samtykke udpege et  andet  med lem af kommunalbestyre lsen end  borgmesteren t il 
at  indt ræ de i den fæ lles beredskabskommission. For kommuner, der har samordnet  d e-

res beredsk ab, udpeges en repræ sentant  for de friv illige  som observ atø r i den fæ lles 
beredskabskommission, hv is der ikke indgår en repræ sentant  for de friv illige  som me d-
lem af kommissionen.”  

 
A f de specielle bemærkninger til § 9 i den oprindelige beredskabslov  (lov forslag nr. 
L 1 32 fremsat den 2. december 1 992) fremgår fø lgende om sammensætningen af en 
beredskabs k ommiss ion: 
 

”Blandt  kommissionens medlemmer kan der v æ re repræ sentanter for de priv ate  re d -

ningsv æ sener, foreninger og organisat ioner, som kommunalbesty re lsen har indgået  a f-
tale  med i henhold  t il forslagets §  13.”  
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Det er således forudsat i forarbejderne til beredskabsloven, at der kan udpeges me d-
lemmer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, til en beredskabskommi s-
sion.  
 
Forarbejderne til beredskabslovens § 1 0 ses ikke at forholde sig til, hvorv idt det 
samme er tilfældet for så v idt angår den fælles beredskabskommission i et samor d-
net rednings be reds k ab .  
 
Forsvarsministeriet har den 8. maj 201 5 udtalt fø lgende om medarbejderrepræse n-
tanter i beredskabskommissionen på baggrund af et spørgsmål fra Statsforvaltnin-
gen om, hvorv idt der kan indgå medarbe jde r re p ræs e nt ante r som medle mmer :  
 

”Kommunalbestyre lser, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsæ tte  en fæ l-
les beredskabskommission t il at  v aretag e de opgav er v edrø rende redningsberedskabet , 

som kommunalbestyre lserne henlæ gger t il denne, jf.  beredskabslov ens §  10, stk . 2 . 
Beredskabskommissionen skal bestå af e t  ulige  antal med lemmer, herunder borgm e-
st rene i de  de ltagende kommuner og polit id irektø ren . Der skal endv idere  udpeges en 

repræ sentant  for de friv illige  som observ atø r, hv is der ikke indgår en repræ sentant  for 
de friv illige  som medlem.  
 

Derudov er indeholder §  10 ikke bestemmelser om antal af med lemmer i den fæ lles b e-
redskabskommission.  
 

Der er således ikke noget  t il hinder for, at  der udpeges medarbe jderrepræ sentanter 
som medlemmer i den fæ lles beredskabskommission.”   

 
Forsvarsministeriet oplyser således, at beredskabsloven ikke er til hinder for, at der 
udpeges medarbejderrepræsentanter som med lemmer af den fælles beredskabs -
kommis s ion.  
 
Statsforvaltningen lægger til grund, at medarbejderrepræsentanterne i Midt - og Syd-
sjællands Brandvæsen ikke er valgt eller udpeget med henblik på at varetage en af 
deltagerkommunernes interesser i den fælles be redskabskommission, herunder at en 
deltagerkommune ikke har instruktionsbefø jelse over for medarbejderrepræsenta n-
terne. 
 
På denne baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at interessentskabsko n-
traktens § 4, stk. 1 , kan være i strid med princippet i kommunestyrelseslovens § 2, 
stk. 1  
 
Henset til at de tidligere regionale statsforvaltninger ses at have godkendt beste m-
melse om, at medarbejderrepræsentanter indgår som medlemmer af en fælles b e-
redskabskommission og henset til, at Forsvarsministeriet har udtalt, at det ikke er  i 
strid med beredskabsloven, samt det forhold at beredskabsloven med tilhørende fo r-
arbejder ses at forudsætte, at repræsentanter for bl.a. private redningsvæsener, 
foreninger og organisationer kan indgå som medlemmer i en beredskabsk ommission, 
finder Statsforvaltningen ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse 
om, at § 4, stk. 1 , i interessentskabskontrakten for Midt - og Sydsjællands Brand & 
Redning ikke kan godkendes. Derfor godkender Statsforvaltningen foreløbig bes tem-
melsen. 
 
Statsforvaltningen finder det imidlertid nødvendigt at forelægge problemstillingen 
for Forsvarsministeriet, idet Statsforvaltningen ikke tidligere har haft anledning til 
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at høre Forsvarsministeriet om, hvorv idt beredskabsloven indeholder hjemme l til at 
frav ige kommunestyrelsesloven for så v idt angår de særlige forhold for medlemmer 
af et styrelsesorgan i et kommunalt fællesskab efter kommunestyrelseslovens § 60, 
stk. 1 , som er beskrevet ovenfor. Statsforvaltningen v il anmode Forsvarsministeriet 
om en udtalelse om, hvorv idt beredskabsloven kan anses at hjemle valg af og/eller 
udpegning af medarbejderrepræsentanter med stemmeret i et samordnet redning s-
beredskab. Hv is beredskabsloven ikke hjemler dette, anmoder v i Forsvarsministeriet 
om at oplyse, hvorv idt man påtænker at regule re dette i beredskabs love n.  
 
§ 7 Regnskabs - og revisionsregler  
 
A fskedige ls e af rev ision 
 
Følgend e fremgår af § 7, stk. 2:  
 

”Stk . 2 . Som udgangspunkt  benyt ter se lskabet  samme rev isor som den i§  5 , stk . 2  
udpegede  sekretariatskommune, medmindre Beredskabskommissionen/bestyre lsen 

udpeger en anden rev isor, som godkendes af Statsforv altningen. Hv is Beredskab s-
kommissionen/bestyre lsen v æ lger  at  udpege en rev isor, skal rev isorv alg finde sted  
e fter v alg t il kommunalbestyre lsen/byrådet  i forb indelse  med indt ræ den af ny funkt i-

onsperiode. Rev isionen ud fø res i ov erensstemmelse med  god  rev isorsk ik  og i ov erens-
stemmelse med de regler, der gæ lder e fter den kommunale  styre lseslov .”   
 

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det bø r fremgå af bestemmelsen, at bered-
skabskommissionens afskedigelse af rev isionen kræver Statsforvaltningens samty k-
ke, jf. kommunest yre ls es love ns § 42, stk. 1 , 2. pkt.  
 
Fejl i teksten 
 
Følgend e fremgår af § 7, stk. 3:  
 

”Stk . 3 . Å rsregnskabet  med rev isionsbe retning og rev isionspåtegning indsendes t il de  

de ltagende kommuners kommunalbestyre lser/byråd  og Statsforv altningen, e fter af 
den fæ lles Beredskabskommission/byrådet  har besv aret  ev t .  rev isionsbemæ rkninger 
og godkendt  årsregnskabet . ”  

 
Ringsted Kommune har telefonisk den 1 4. oktober 201 5 oplyst, at der er en fejl i 
teksten, således at formuleringen ”… den fælles Beredskabskommission/byråd …” 
retteligt skulle være ”den fælles Beredskab sk ommiss ion/b esty re ls e n” .   
 
Statsforvaltningen har ikke yderligere til be stemmelsen, men henv iser for så v idt 
angår en bestyrelse til bemærkni nge rne ovenfor side 5.  
 
§ 8 Lån og hæftelse 
 
Følgend e fremgår af § 8, stk. 4:  
 

”Stk . 4 . I forhold  t il t red jemand hæ fter de de ltagende kommuner forholdsmæ ssigt  e f-
ter de respekt iv e  e jerandele  jf.  §  15 .”  
 

Statsforvaltningen lægger til grund, at Midt - og Sydsjællands Brand & Redning er et 
interessentskab (I/S), jf. samarbejdsaftalen benævnt som ”Interessentskabsko n-
trakt”. 
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Interessentskaber er efter almindelige regler karakteriseret ved, at interessenterne 
hæfter principalt, personligt og solidarisk for selskabets gæld. Det kan ikke antages, 
at interessenternes indbyrdes aftale om en anden og mere begrænset form for hæ f-
telse kan gøres gældende over for en kreditor, der ikke i forvejen  har accepteret en 
sådan frav ige lse fra de almind e lige regler.  
 
Statsforvaltningen v il således ikke afslå at godkende bestemmelsen, men finder, at 
det v il være hensigtsmæssigt, at de deltagende kommuner genovervejer formuleri n-
gen af bestemmelsen. V i henv is er særligt til, at bestemmelsen frav iger det normale 
udgangspunkt for hæftelse i interessentskaber og alene kan gøres gældende over for 
kreditore r, der har acceptere t frav ige lse n.  
 
Statsforvaltningen kan til orientering oplyse, at v i i en anden sag har god kendt en 
bestemmelse om solidarisk hæftelse og pro rata hæftelse. A f bestemmelsen fremgår 
det, at:   
 
”I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner solidarisk og ubegrænset 
for de interessentskabet påhv ilende forpligtelser. Efter Beredskabskommi ssionens 
indstilling kan interessenterne dog beslutte, at lån optages helt eller delv ist uden 
solidarisk hæftelse, hvor hæftelsen i stedet fordeles forholdsmæssigt efter de fas t-
satte forde lings t a l, jf. § […] ”.  
 
§ 10 Procedure ved ændringer af interessent s kab s kontr akt en 
 
Følgend e fremgår af § 1 0:  
 

”Æ ndringer i interessentskabskont rakten kan ske v ed  godkendelse  af æ ndringerne i 
de  de ltagende kommuners kommunalbestyre lser /byråd  samt  Statsforv altningen.”  

 
Statsforvaltningen skal oplyse, at i det omfang ændringerne i vedtægterne for et 
kommunalt fællesskab ændrer de befø jelser, som de deltagende kommuner har afg i-
vet til fællesskabet, eller ændrer indholdet af v ikårene for afgivelsen af befø jelserne, 
fø lger det af kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1 , at vedtægtsæ ndringerne skal 
godkend es af de deltage nde kommunalb esty re lse r i et møde.  
 
Deltagerne i et kommunalt fællesskab kan fastsætte i vedtægterne for fællesskabet, 
at også andre vedtægtsændringer kræver de deltagende kommunalbestyrelsers god -
kendelse .  
 
Der er derfor ikke grundlag for at kræve ændring af bestemmelsen. Statsforvaltni n-
gen har ikke yderligere bemærk nin ge r hertil.  
 
§ 12 Udtræden 
 
Følgend e fremgår af § 1 2:  
 

”De de ltagende kommuner kan udt ræ de af Midt - og Sydsjæ llands Brand & Redning 
med 12 måneders v arse l t il udgangen af e t  kalenderår.  

 
Stk. 2 . Den fæ lles beredskabskommission/bestyre lse  udarbe jder senest  i 2017 et  
sæ rsk ilt  dokument  for procedure og v ilkår for udt ræ den af se lskabet , herunder at  det  
skal fremgå, at  v ed  udt ræ den inden for 10 år e fter st ift e lsen får man akt iv er sv arende 
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t il indskudsprocenterne (Næ stv ed  48% , Ringsted  18% , V ord ingborg 32% , Faxe 2% ) 
med ud  af se lskabet . E fter 10 år kan man udt ræ de med akt iv er sv arende t il de  beslu t -

tede e jerandele .  
 
Stk . 3 . V ilkårene for udt ræ den skal godkendes af Statsforv altningen.”  

 
V edrørende stk. 2 
Statsforvaltningen finder, at det v il være hensigtsmæssigt, at stk. 2 ændres, når der 
senest i 201 7 er udarbejdet et særskilt dokument for procedure og v ilk år for udtræ-
den. Således kan det særskilte dokument optages som bilag til interessentskabsko n-
trakten, og der kan i interesse ntsk absk ont rakt e ns stk. 2 henv ises til bilaget .  
 
Statsforvaltningen går i øv rigt ud fra, at der i det særskilte dokument v il være v ilkår 
både for deling af fællessk abe ts positive og negative nettoform ue.  
 
Klagevej led ning  
Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Social - og Indenrigsministeriet, jf. 
kommunes ty re ls es love ns § 52, stk. 2.  
 

*** 
 
V i afventer herefter, at interessentskabskontrakten for Midt - og Sydsjællands Brand 
& Redning – med de af Statsforvaltningen beskrevne ændringer - indsendes til Stats-
forvalt ni nge ns godkende ls e i medfør af § 60 i kommu ne sty re ls es lov e n.  
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Hanne V illumse n 
Kontorc he f 

 

 
Susann Starzet 

 


