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Betinget godkendelse af vedtægter for Midt- og Sydsjællands Brand & 
Redning 
 
Statsforvaltningen godkendte ved brev af 27. oktober 2015 
interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 
Godkendelsen var betinget af, at visse bestemmelser blev ændret, og at 
der blev indsat yderligere bestemmelser. 
 
I e-mail af 11. januar 2016 har det samordnede redningsberedskab   
oplyst, at de deltagende kommuner på kommunalbestyrelsesmøder 
henholdsvis den 7., 10., 15. og 17. december 2015 har godkendt 
interessentskabskontrakten, hvor de ændringer, som Statsforvaltningen 
påpegede og foreslog i den betingede godkendelse, er indarbejdet.  
 
Statsforvaltningens afgørelse 
Samarbejder mellem kommuner, der vil medføre indskrænkning i de 
enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter lov om 
kommunernes styrelse, kræver Statsforvaltningens godkendelse, jf. 
kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1.  
 
Statsforvaltningen udøver ved sin godkendelse af samarbejdsaftaler 
såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Det påses blandt 
andet, at samarbejdet er lovligt, herunder om samarbejdsaftalen 
indeholder bestemmelser, der strider mod lovgivningen, og om 
indholdet harmonerer med kommunallovgivningen og dens 
forudsætninger. 
 
Til interessentskabskontraktens § 3, stk. 1, havde Statsforvaltningen i 
brev af 27. oktober 2015 bemærkninger, for så vidt angik  sikring af 
bestemmelsen fremadrettet. Bestemmelsen i den ændrede 
interessentskabskontrakt er således også blevet præciseret. Det er dog 
Statsforvaltningens opfattelse, at  bestemmelsen skal præciseres 
yderligere, jf. vores brev af 27. oktober 2015, så det klart fremgår, at 
der er tale om de myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven m.v., som 
de er udformet pr. ikrafttrædelsesdatoen for interessentskabet, og at 
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der i bestemmelsen er en henvisning til det beskrevne bilag til interessentskabskontrakten. 
 
Vi kan til orientering oplyse, at vi i en anden sag har godkendt følgende formulering: 
 

”Interessentskabet varetager endvidere interessenternes opgaver efter fyrværkeriloven og lov om 

beskyttelsesrum, samt opgaver i  bekendtgørelser udstedt i  medfør af disse love. Kompetencen til  at varetage 

de myndighedsopgaver, der fremgår af disse love og bekendtgørelser, som de er udformet pr. 1. juli  2015, 

overdrages også ti l  interessentskabet, hvis ændringer i  lovgivningen giver mulighed herfor. 

Kompetenceoverdragelsen til  interessentskabet sker i  så fald automatisk på tidspunktet for ændringens 

ikrafttrædelse. Som bilag ti l  vedtægterne vedlægges i  så fald en angivelse af de overdragne opgaver og datoen 

for kompetenceoverdragelsen.”  

 
Hvis fællesskabets kompetence ændres som følge af lovændringer, skal bilaget, hvor den ændrede 
kompetence fremgår, sendes til Statsforvaltningen til orientering. Dette bør tillige fremgå af 
vedtægterne. 
 
De øvrige bestemmelser, som Statsforvaltningen havde bemærkninger til i sit brev af 27. oktober 
2015, er ændret i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger. 
 
Statsforvaltningen godkender hermed i medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven vedtægterne for 
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Godkendelsen er betinget af, at 
interessentskabskontraktens § 3, stk. 1, præciseres, som beskrevet ovenfor. 
 
Vi skal anmode om at få interessentskabskontrakten til endelig godkendelse, når præciseringen er 
lavet. Præciseringen kræver efter vores opfattelse ikke, at interessentskabskontrakten på ny 
behandles i deltagerkommunernes kommunalbestyrelser. 
 
Klagevejledning 
Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til social- og indenrigsministeren, jf. 
kommunestyrelseslovens § 52, stk. 2. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Susann Starzet  


