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Brand & Redning Sønderjylland I/S har i e-mail af den 2. november 2017
bedt Ankestyrelsen om at godkende ændrede vedtægter for det
kommunale fællesskab.
Brand & Redning Sønderjylland I/S har oplyst, at de deltagende
kommuner har godkendt de ændrede vedtægter.
I forbindelse med behandlingen af sagen har Ankestyrelsen desuden
vurderet, om punkt 7.8.2 og 7.8.3 i vedtægterne kan godkendes
endeligt.
Resultatet er:


Ankestyrelsen godkender endeligt punkt 7.8.2 og 7.8.3 i
vedtægterne for Brand og Redning Sønderjylland I/S for så vidt
angår begrænsning af repræsentanterne fra de frivillige
brandværns stemmeret.



Ankestyrelsen godkender de ændrede vedtægter, hvorefter
opgaver under lov om beskyttelsesrum og lov om fyrværkeri og
andre pyrotekniske artikler overføres til Brand og Redning
Sønderjylland I/S, samt mindre redaktionelle ændringer.

Ankestyrelsen beklager den lange sagsbehandlingstid.
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Reglerne
Ankestyrelsen varetager tilsynet med kommuner og kommunale
fællesskaber. Det står i § 47, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.
Samarbejder mellem kommuner, der vil medføre indskrænkning i de
enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter lov om
kommunernes styrelse, kræver Ankestyrelsens godkendelse. Det står i
kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, jf. dog § 60 a.
Ankestyrelsen udøver ved sin godkendelse af samarbejdsaftaler såvel et
legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn.
Vi påser blandt andet, at samarbejdet er lovligt, herunder om
samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der strider mod
lovgivningen, og om indholdet harmonerer med kommunallovgivningen
og dens forudsætninger.
Det er en betingelse for, at vi kan godkende vedtægterne for et
kommunalt fællesskab, at de enkelte kommunalbestyrelser får en rimelig
indflydelse på fællesskabet. Det vurderer vi konkret. I vurderingen kan
bl.a. indgå, om alle deltagerkommunerne er sikret deltagelse i
fællesskabets styrende organ(er), og hvordan stemmerne i
styrelsesorganet(-erne) forholdsmæssigt er fordelt.
To eller flere kommunalbestyrelser kan samordne deres
redningsberedskab. Det står i beredskabslovens § 10, stk. 2.
Samordning af kommuners redningsberedskab skal godkendes af den
kommunale tilsynsmyndighed i medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven.
Det står i beredskabslovens § 10, stk. 3.
Sådan vurderer vi sagen
1. Opfølgning på den foreløbige godkendelse af den 20. november 2015
Statsforvaltningen godkendte ved brev af den 20. november 2015
vedtægterne for Brand og Redning Sønderjylland I/S. Godkendelsen var
betinget af, at vedtægternes punkt 7.8.3 blev ændret for så vidt angår
politidirektørens stemmeret.
Endvidere fandt Statsforvaltningen, at det var nødvendigt at indhente en
udtalelse fra Forsvarsministeriet, inden der kunne træffes endelig
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afgørelse om godkendelse af vedtægternes punkt 7.8.2 og 7.8.3 for så
vidt angår begrænsning af repræsentanterne fra de frivillige brandværns
stemmeret.
Statsforvaltningen godkendte den 22. december 2015 vedtægternes
punkt 7.8.3, som var ændret i overensstemmelse med den betingede
godkendelse, hvoraf det fremgik, at punkt 7.8.3 skulle ændres for så vidt
angår politidirektørens stemmeret.
Dog udestod fortsat den endelige godkendelse af vedtægternes punkt
7.8.2 og 7.8.3 for så vidt angår begrænsningen af repræsentanterne fra
de frivillige brandværns stemmeret.
Statsforvaltningen indhentede herefter en udtalelse fra
Forsvarsministeriet om fortolkning af beredskabslovens § 10, stk. 2, i
forhold til at begrænse stemmeretten for repræsentanterne fra de
frivillige brandværn.
Forsvarsministeriet udtalte den 25. august 2016:
”Spørgsmålet om begrænsning af stemmeret for repræsentanterne
for de frivillige brandværn i Sønderjylland kan give anledning til
tvivl, idet hverken ordlyden af beredskabslovens § 9, stk. 2, eller §
10, stk. 2, udtrykkeligt regulerer spørgsmålet om
stemmebegrænsning for ovennævnte medlemmer af
beredskabskommissionen. Forarbejderne til bestemmelserne
indeholder heller ikke efter Forsvarsministeriets opfattelse
fortolkningsbidrag, der kan belyse og afklare spørgsmålet.
På den baggrund og henset til, at der med den seneste lovændring
af beredskabsloven er taget stilling til politidirektørens
stemmebegrænsning, finder Forsvarsministeriet, at der bør sluttes
modsætningsvist fra ordlyden af bestemmelsen, således at der
alene gælder en begrænsning af stemmeretten for
beredskabskommissionens medlemmer i forhold til politidirektøren.
Det bemærkes, at Forsvarsministeriet herved ikke har taget stilling
til, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang kommunalretlige regler
bør føre til et andet resultat, da fortolkningen af disse regler
henhører under Social- og Indenrigsministeriet.1”
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Det nuværende ressortministerium er Økonomi- og Indenrigsministeriet.
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På baggrund af udtalelsen fra Forsvarsministeriet om, at
beredskabslovens § 10, stk. 2, alene regulerer politidirektørens
stemmeret, finder Ankestyrelsen, at punkt 7.8.2. og 7.8.3 i vedtægterne
for Brand og Redning Sønderjylland I/S ikke er i strid med
beredskabsloven.
Vi finder desuden, at der ikke er holdepunkter for at fastslå, at det er i
strid med kommunestyrelsesloven eller andre kommunalretlige regler at
fastsætte bestemmelser i vedtægterne, der begrænser repræsentanter
for de frivillige brandværns stemmeret.
Vi tillægger det i den forbindelse betydning, at begrænsningen af
stemmeretten for repræsentanter for de frivillige brandværn i
vedtægternes punkt 7.8.2 og 7.8.3 ikke påvirker den enkelte
deltagerkommunes indflydelse i beredskabskommissionen.
2. Godkendelse af ændring af vedtægterne
Brand & Redning Sønderjylland I/S har i e-mail af den 2. november 2017
bedt Ankestyrelsen om at godkende ændrede vedtægter for det
kommunale fællesskab.
Brand & Redning Sønderjylland I/S har oplyst, at de deltagende
kommuner har godkendt de ændrede vedtægter.
Der er tale om ændringer som følge af, at opgaver under lov om
beskyttelsesrum og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
overføres til Brand & Redning Sønderjylland I/S, samt mindre
redaktionelle ændringer.
Ankestyrelsen godkender de ændrede vedtægter i henhold til § 60, stk.
1, i kommunestyrelsesloven, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 6, stk.
2, i lov nr. 144 af 28. februar 2018 om ændring af lov om kommunernes
styrelse og forskellige andre love.
Vi bemærker for god ordens skyld, at Ankestyrelsen skal orienteres om
eventuelle senere ændringer af vedtægterne, jf. § 60 a, stk. 3, i
kommunestyrelsesloven.
Venlig hilsen
Vinnie Reiths
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Vi har anvendt:



Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 om kommunernes
styrelse
Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 om beredskabsloven

Reglernes fulde ordlyd findes på www.retsinformation.dk
Vi har også anvendt:


Social- og Indenrigsministeriets vedledning om kommunale
fællesskaber, april 2016

Vejledningen findes på www.oim.dk
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