
Bilag 5  
 

Vedr. ændringer i vedtægterne for Frederiksborg Brand og Redning 
 

Statsforvaltningen bemærkede i udkastet til vedtægterne for Frederiksborg Brand og Redning (§15), at 

ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet samt antagelse og afskedigelse af revisionen skal være placeret 
hos samme styrelsesorgan.  

Det gav anledning til en drøftelse blandt sammenlægningsarbejdets styregrupper omkring, hvor 
kompetencen til at godkende budget og regnskab samt udpege revisor, skulle placeres fremadrettet. 

Der er enighed om at anbefale, at kompetencen og dermed det økonomiske ansvar placeres i 

beredskabskommissionen frem for i deltagerkommunernes kommunalbestyrelser. 
 

Denne anbefaling betyder, at der i vedtægterne skal ske ændringer i de afsnit, der omhandler godkendelse 
af budget og regnskab. 

  
De afsnit, der foreslås ændret i vedtægterne, fremgår på side 2. 

 



4 Opgaver 

4.3 Frederiksborg Brand og Redning udarbejder indstilling til beslutning hos hver af 
interessenterne om: 

 det årlige driftsbudget for Frederiksborg Brand og Redning i medfør af pkt. 13 nedenfor 
 årsregnskabet for Frederiksborg Brand og Redning i medfør af pkt. 14 nedenfor 

 

10 Daglig ledelse 

10.5 Beredskabsdirektøren aflægger på hvert møde i den fælles beredskabskommission 

beretning om Frederiksborg Brand og Rednings virksomhed siden sidste møde. 
Beredskabsdirektøren udarbejder forslag til budget og regnskab til kommissionens 
godkendelse.behandling og indstilling til interessenterne, jf. pkt. 4.3. 

13 Budget 

13.1 Budgetforslag udfærdiges i overensstemmelse med reglerne for det 
kommunale budget- og regnskabssystem og godkendes fremsendes af den 
fælles beredskabskommission senest i april måned.  til interessenterne 
ultimo marts måned. 

13.2 Interessenternes evt. ændringsforslag til budgetforslaget skal være den 
fælles beredskabskommission i hænde senest ultimo juni måned. 

13.3 Den fælles beredskabskommissions reviderede budgetforslag fremsendes 

herefter til interessenterne senest i august måned, således at 
budgetforslaget kan vedtages af interessenterne samtidig med det 
kommunale budget. 

14 Regnskab 

14.1 Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i 
overensstemmelse med reglerne i Budget- og regnskabssystem for 
kommuner. 

14.2 Det reviderede regnskab forelægges godkendes affor den fælles 
beredskabskommission snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog 
senest i april måned. 

14.3 Den fælles beredskabskommission indstiller herefter det reviderede og af 
kommissionen godkendte regnskab til interessenternes godkendelse. 

14.414.3 Det godkendte årsregnskab med revisionsberetning og 
revisionspåtegning og budgettet for det kommende regnskabsår udsendes til 
samtlige interessenter til orientering, og for så vidt angår det godkendte 

årsregnskab med revisionsberetning og revisionspåtegning tillige til 

tilsynsmyndigheden.  

14.514.4 Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen i Frederiksborg Brand 
og Redning, når den fælles beredskabskommission har godkendt dette. 


