
 

 

 

 

 

 

 

Ændring af vedtægter 

 

 

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at 

indstille en ændring af effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 

til 2022 til godkendelse i ejerkommunernes byråd. 

 

I forlængelse af byrådenes tiltrædelse af forslaget skal vedtægterne for 

Trekantområdets Brandvæsen konsekvensrettes. 

 

Ifølge nugældende vedtægters § 20.1 kan Bestyrelsen eller 

Beredskabskommissionen foreslå ændringer af vedtægterne. 

 

Ud over tilpasningen af de økonomiske forudsætninger for Trekantområdets 

Brandvæsen foreslås det at tilføje bestemmelser i vedtægterne således, at det 

formaliseres, at der undtagelsesvist kan afholdes skriftlige møder. 

 

Nedenfor er forslag til ændringer i de nugældende vedtægter: 

 

Punkt Gældende formulering Med de foreslåede ændringer 

(ændring med rødt) 

8.5.  

Møderne afholdes som 

udgangspunkt på hjemadressen 

for Fællesskabet. 

I Punkt 8.5 tilføjes følgende afsnit: 

Møderne kan undtagelsesvist 

erstattes af cirkulation og 

elektronisk kommunikation, 

medmindre et medlem protesterer 

mod dette. 

8.8  

Ved beslutninger, der kræver 

enstemmighed, er kommissionen 

kun beslutningsdygtig, når alle 

medlemmer er til stede. 

Ved beslutninger, der træffes ved 

simpelt flertal og kvalificeret 

flertal, er kommissionen 

beslutningsdygtig, når halvdelen af 

medlemmerne er til stede. 

I punkt 8.8 tilføjes følgende afsnit: 

Ved manglende opfyldelse af 

ovenstående, kan beslutninger 

foretages ved cirkulation og 

elektronisk kommunikation, 

medmindre et medlem protesterer 

mod dette.  

Protokollen underskrives af alle 

medlemmer.  

Medlemmernes underskrift kan ske 

med en elektronisk signatur el. lign., 

 
Trekantområdets 
Brandvæsen 
 
 
 
Dato 29. maj 2018 
Sagsbehandler 
Søren Ipsen 
 



  Side 2 

der i betryggende grad identificerer 

underskriveren. 

13.1.1 Fordelingsnøglen for den 1. januar 

2016 til den 31. december 2018 er 

fastsat med udgangspunkt i 

Kommunernes budget 2014 for 

beredskabsområdet, jf. bilag 4. 

Fordelingsnøglen for den 1. januar 

2016 til den 31. december 2022 er 

fastsat med udgangspunktet i 

Kommunernes budget 2014 for 

beredskabsområdet, jf. opdateret 

bilag 4. 

13.1.2 Fordelingsnøglen efter den 1. 

januar 2019 fastsættes ud fra 

befolkningstallet i Kommunerne 

pr. 1. januar det foregående år. 

Der forventes godkendelse af en 

ændring af den risikobaserede 

dimensionering i 2018. 

På denne baggrund igangsættes 

arbejdet med fordelingen af 

budgetbidragene, således at der 

senest i 2022 foreligger en 

godkendt model til gradvis 

nivellering fra 2023 af 

budgetbidragene ejerkommunerne 

imellem efter indbyggertal i 

Kommunerne pr. 1. januar det 

foregående år. 

 

Nugældende vedtægters bilag 4 skal ligeledes opdateres med de fremtidige 

økonomiske forudsætninger, se bilag. 

 

Efter byrådenes godkendelse af ændring af vedtægterne skal de vedtagne 

ændringer forelægges Ankestyrelsen til godkendelse. 

 


