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Punkt 1: Underskriftsblad

Beslutning for Punkt 1: Underskriftsblad

Fraværende/afbud fra:

Christoffer Buster Reinhardt

Esben Buchwald

Jens Ive

Kasper Ljung Pedersen

Kristine Thrane

Morten Slotved

Velkommen til nyt medlem af beredskabskommissionen:

Lars Egedal, Fredensborg Kommune

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.

Indstilling
Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Indstillingen blev godkendt

Punkt 3: Opfølgning vedr. orienteringsmail af 22.
september

Sagsfremstilling
I forlængelse af orienteringsmøde for beredskabskommissionen d. 15. september samt
orienteringsmail fra beredskabsdirektøren af 22. september vil formanden på mødet
orientere om aktuel status.
Under punktets behandling deltager centerchef Mie Gudmundsson og jurist Peter
Brender begge fra Fredensborg Kommune.

Indstilling
Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:
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1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning vedr. orienteringsmail
af 22. september

I forlængelse af orientering om sagen drøftede beredskabskommissionen behovet for en
juridisk vurdering.

Beredskabskommissionen besluttede at

1. Anmode beredskabsdirektøren om at indhente to tilbud på en juridisk vurdering af
sagen på det foreliggende grundlag, henholdsvis ved KL og ved en ekstern advokat.

2. Bemyndige formandskabet med mandat til at godkende indkomne tilbud.

Opfølgning: Der er i forlængelse af mødet lavet aftale med KL om en indledende dialog
mandag d. 5. oktober med henblik på at afdække grundlaget for et tilbud på en juridisk
vurdering.

Punkt 4: Medarbejderrepræsentant,
beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Retningslinjer
I henhold til beredskabslovens §10 stk. 2 så skal kommuner, der samordner deres
redningsberedskab nedsætte en fælles beredskabskommission. Det fremgår endvidere
at kommunalbestyrelserne kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som
medlem af den fælles beredskabskommission.
Ved Nordsjællands Brandvæsen er det jf. samordningsaftalens §4 besluttet, at der i
beredskabskommissionen skal være én medarbejderrepræsentant, som vælges af de
deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne.
Der er ikke pligt til at have en medarbejderrepræsentant, så der eksisterer ikke et
regelsæt, som regulerer området. Med henblik på at beskrive baggrund og de
overordnede rammer og forventninger til bestridelse af rollen som
medarbejderrepræsentant samt endelig procedurer i relation til valg er 'Retningslinjer for
medarbejderrepræsentant ved Nordsjællands Brandvæsen' udarbejdet. Retningslinjerne
er inspireret af ’Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og
anpartsselskaber (BEK. 344 af 30/03/2012).
Retningslinjerne behandles på møde i brandvæsenets hovedsamarbejdsudvalg (HMU) d.
30. september og forlægges således til beredskabskommissionens godkendelse med
forbehold for eventuelle bemærkninger fra HMU.
Midlertidig medarbejderrepræsentant
Funktionen som medarbejderrepræsentant er pt. ikke besat. Henset til at der
gennemføres ordinært valg indenfor en kort tidshorisont (sammenfaldende med
kommunalvalget) samt at der ikke er berammet ordinære møder i
beredskabskommissionen før efter valget, så indstiller formandskabet for HMU, at der
udpeges en midlertidig medarbejderrepræsentant af og blandt medarbejderne i HMU.

Indstilling
Formanden for Beredskabskommissionen indstiller
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/344


1. at 'Retningslinjer for medarbejderrepræsentant ved Nordsjællands Brandvæsen'
godkendes, dog med forbehold for eventuelle bemærkninger fra HMU

2. at der for perioden indtil der er gennemført ordinært valg udpeges en midlertidig
medarbejderrepræsentant af og blandt medarbejderne i HMU.

Beslutning for Punkt 4: Medarbejderrepræsentant,
beredskabskommissionen

Indstillingerne blev godkendt
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