Samarbejdsaftale mellem

Brand & Redning Sønderjylland

og

Haderslev Kommune
Tønder Kommune
Aabenraa Kommune

Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og
Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.
0.1 Baggrund
Det er aftalt med regeringen, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i
nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder.
I Sønderjylland etablerer redningsberedskaberne i Haderslev, Tønder og Aabenraa
kommuner pr. 1. januar 2016 sig i § 60-fællesskabet ”Brand & Redning Sønderjylland”
(BRSJ).
§ 60 fællesskabets aktiviteter er reguleret af de godkendte vedtægter. Jf. vedtægternes punkt 8.5 samt bilag 1 varetager BRSJ myndighedsforberedende arbejde i tilknytning til de beredskabsopgaver, der fortsat hører under de enkelte kommunalbestyrelser.
Derudover varetager BRSJ en række opgaver for kommunerne, hvor der er behov for
præcisering af samarbejdet, herunder opgave- og ansvarsfordeling. I forlængelse heraf indgår BRSJ nærværende samarbejdsaftale med kommunerne om løsning af en
række opgaver.
0.2 Formål
Det overordnede formål med samarbejdsaftalen og de tilhørende tillæg er, at BRSJ
skal bidrage til en effektiv myndighedsudøvelse og service overfor kommunernes borgere og erhvervsliv.
0.3 Opbygning
Samarbejdsaftalen er opbygget af dette generelle afsnit, som fastlægger rammen for
de specifikke aftaler, som indgås mellem forvaltninger/forvaltningsområder og BRSJ.
Denne aftale indgås mellem de direktører, der har det ledelsesmæssige ansvar for
varetagelsen af de omfattede opgaver. Samarbejdsaftalen suppleres af specifikke aftaler, der indgås mellem afdelingschefer i forvaltningerne og BRSJ for hvert specifikt
område, eller mellem direktører såfremt opgaverne omfatter flere afdelinger i kommunerne.
0.4 Ændringer
Samarbejdsaftalen har afsæt i vedtægterne, og dermed i Byrådenes beslutning om
kompetenceoverdragelse til BRSJ, hvorfor dette generelle afsnit kun kan opsiges, såfremt vedtægterne ændres.
De specifikke samarbejdsaftaler, der fremgår af tillæg til aftalen, træder i kraft ved
underskrift af samarbejdsparterne, og kan begæres genforhandlet af hver enkelt samarbejdspartner med et varsel på mindst 3 måneder. Der kan i enkeltstående tilfælde
ske fravigelser fra de specifikke aftaler, såfremt alle samarbejdsparterne i enighed
træffer aftale herom. Alternativt udarbejdes en ny specifik aftale.
0.5 Overblik over aftaletillæg
BRSJ forpligter sig til at aftalen inkl. alle indgåede tillæg er tilgængelige på hjemmesiden www.brsj.dk.
0.6 Ikrafttræden
Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2016.
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