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SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DE NYE ENHEDER OM RBD'ER
1.

BAGGRUND

1.1

Østsjællands Beredskab I/S ("ØSB") er stiftet som et kommunalt fællesskab efter
kommunestyrelseslovens § 60 af Greve Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Køge Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune, Stevns
Kommune og Vallensbæk Kommune ("Kommunerne") med virkning fra 1. oktober
2015.

1.2

Kommunerne har besluttet at opløse ØSB med virkning fra udgangen af 31. december 2019 ("Ophørsdagen"), hvilket er sket ved aftale af [dato] 2019 ("Overdragelsesaftalen"). Det er op til den enkelte Kommune, om de opgaver, som hidtil
er løst af ØSB, fremover skal løses af den enkelte Kommune eller i et fællesskab
mellem flere Kommuner. De nye enheder, der løser beredskabsopgaven benævnes i de følgende "de nye beredskabsenheder", uanset om opgaven udføres i
kommunalt regi eller af et nyt § 60-fællesskab.

1.3

De nye beredskabsenheder har ikke mulighed for at få vedtaget hver deres Risikobaserede Dimensionering (herefter RBD) inden Ophørsdagen. For at sikre sikker
drift i 2020 vil de gældende RBD'er fortsat være i kraft.

1.4

De nye beredskabsenheder vil skulle samarbejde inden for den gældende RBD for
Køge Kommune og den gældende RBD for de øvrige Kommuner indtil 31. december 2020.

1.5

Kommunerne forventes at vedtage nye RBD'er, som skal dække de nye beredskabsområder fra 1. januar 2021.

1.6

Denne aftale (herefter "Samarbejdsaftalen") fastlægger de nærmere principper
for de nye beredskabsenheders samarbejde om de gældende RBD'er for henholdsvis Køge Kommune og de øvrige Kommuner i perioden fra Ophørsdatoen og
indtil 31. december 2020.
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1.7

I det omfang, der etableres nye retlige enheder, som skal udføre beredskabsopgaven for flere Kommuner, jf. pkt. 1.2, er de deltagende Kommuner forpligtede til
at sikre, at den nye retlige enhed indtræder i Samarbejdsaftalen i de deltagende
Kommuners sted. Dette sker ved en allonge til Samarbejdsaftalen. Udkast til allonge er vedlagt som bilag 1.

1.8

Måtte der efter Samarbejdsaftalens ophør være behov for fortsat samarbejde, er
Kommunerne, hhv. de nye retlige enheder, jf. pkt. 1.7, indstillede på at indgå i
drøftelser herom.

2.

PRINCIPPERNE FOR SAMARBEJDET OM RBD'ERNE

2.1

De nye beredskabsenheder er forpligtede til at yde assistance til de øvrige nye
beredskabsenheder i det omfang det er nødvendigt for, at det beredskabsmæssige niveau i de gældende RBD'er opretholdes.

2.2

De nye beredskabsenheder er forpligtede til at yde assistance til de øvrige nye
beredskabsenheder i forhold til bygninger med særlig indsatsplan, hvilket foreligger for Roskilde Domkirke og Statoil Refining Denmark A/S, Beredskabsvej 8, 2640
Hedehusene. Planerne vedlægges som bilag 2 og bilag 3.

2.3

De nye beredskabsenheder er forpligtede til at yde assistance til de øvrige nye
beredskabsenheder i forbindelse med større hændelser i henhold til beredskabslovens § 18.

2.4

De nye beredskabsenheders assistance i henhold til pkt. 2.1 og 2.2 afregnes i henhold til bilag 4 [bilaget udarbejdes af ØSB]. Den nye beredskabsenhed, der udøver
assistance for en anden af de nye beredskabsenheder, sikrer dokumentation for
omfang og karakter af assistancen. Fakturering for dokumenteret assistance sker
kvartalsvist til den nye beredskabsenhed, der har modtaget assistancen.

2.5

De nye beredskabsenheders assistance i henhold til pkt. 2.3 sker uden beregning.

3.

TVISTER

3.1

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Samarbejdsaftalen, herunder tvister vedrørende Samarbejdsaftales eksistens eller gyldighed, skal – hvis den ikke
kan løses på anden vis – søges bilagt ved drøftelser mellem Kommunernes borgmestre.

3.2

Hvis drøftelserne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, kan sagen indbringes for
domstolene til endelig afgørelse.

4.

UNDERSKRIFTER

4.1

Denne Samarbejdsaftale er underskrevet i 8 eksemplarer, hvoraf hver Kommune
har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Samarbejdsaftale.

Side 2

Den:
For Greve Kommune:
Pernille Beckmann
Borgmester

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Den:
For Høje-Taastrup Kommune
Michael Ziegler
Borgmester

Lars Holte
Kommunaldirektør
Den:
For Ishøj Kommune
Ole Bjørstorp
Borgmester

Kåre Svarre Jakobsen
Kommunaldirektør
Den:

Side 3

For Køge Kommune
Marie Stærke
Borgmester

Peter Frost
Kommunaldirektør
Den:
For Roskilde Kommune
Joy Mogensen
Borgmester

Henrik Kolind
Kommunaldirektør
Den:
For Solrød Kommune
Niels Hörup
Borgmester

Henrik Winther Nielsen
Adm. direktør
Den:
For Stevns Kommune
Anette Mortensen
Borgmester

Side 4

Per Røner
Kommunaldirektør
Den:
For Vallensbæk Kommune
Henrik Rasmussen
Borgmester

Anette J. Laustsen
Kommunaldirektør
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