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Udkast vers. 04-02-2016 

§ 1. Baggrund og opgaver 

Stk. 1. Beredskabskommissionen fastsætter i henhold til samordningsaftalens 
§ 4, stk. 8 selv sin forretningsorden. 

Stk. 2.  Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af de 
opgaver, som i medfør af samordningsaftalens § 5 er henlagt til Midtjysk Brand 
& Redning, indenfor rammerne af lovgivningen og vedtægterne. 

§ 2. Den fælles Beredskabskommission 

Stk. 1. Beredskabskommissionens sammensætning er fastsat i 
samordningsaftalens § 4, stk. 1. 

Stk. 2. Beredskabskommissionen vælger i medfør af samordningsaftalens § 4, 
stk. 3, formand og næstformand ved det første møde efter oprettelsen af 
Midtjysk Brand & Redning samt efterfølgende ved det første møde i en ny 
kommunal valgperiode. 

§ 3. Mødevirksomhed 

Stk. 1. Beredskabskommissionens mødevirksomhed er fastsat i 
samordningsaftalens § 4, stk. 4-6.  

Stk. 2. Der afholdes mindst 4 årlige ordinære møder. Møderne er ikke 
offentlige. Beredskabskommissionens formand forbereder, indkalder til og 
leder møderne. Ekstraordinære møder kan afholdes i henhold til § 4, stk. 5 i 
samordningsaftalen. 

Stk. 3. Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af dagsorden 
senest 7 dage før mødet. 

Stk. 4. Ethvert medlem kan forlange en sag behandlet på et møde. Hvis der 
senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af 
en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for 
førstkommende møde. 

Stk. 5. Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for 
Beredskabskommissionen. 
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§ 4. Beslutninger og beslutningsprotokol 

Stk. 1. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og 
medlemmerne har hver én stemme jf. § 4, stk. 7 i samordningsaftalen. 

Stk. 2. Spørgsmål om et medlems habilitet afgøres af 
beredskabskommissionen efter forvaltningslovens regler. I tilfælde af 
inhabilitet kan medlemmet ikke overvære behandling og afstemning vedr. 
sagen. Ved tvivl om et medlems habilitet skal den pågældende selv oplyse 
herom og så vidt muligt orientere formanden herom forud for 
beredskabskommissionens møde. 

Stk. 3. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en 
beslutningsprotokol, jf. § 20, stk. 3, i Kommunestyrelsesloven. Protokollen 
underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

Stk. 4. Beslutningsprotokollen offentliggøres på Midtjysk Brand & Rednings 
hjemmeside med de begrænsninger, der følger af bestemmelser om 
tavshedspligt, herunder undtagelser fra retten til aktindsigt m.v. 

§ 5. Tavshedspligt 

Stk. 1. Beredskabskommissionens medlemmer har tavshedspligt, jf. 
Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152 og §§ 152c-152f, når en 
oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, 
eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage 
væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. 

 § 6. Ikrafttræden og ændring af forretningsorden  

Stk. 1. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelse.  

Stk. 2. Ændring af forretningsorden kræver vedtagelse med simpelt flertal af et 
forslag herom på et ordinært beredskabskommissionsmøde. 

Beredskabskommissionen den 4. februar 2016 
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