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Møde: Ekstraordinært Bestyrelsesmøde nr. 3- 2020 

Dato: Torsdag den 04.06.2020 kl. 08:00 – 09:00  

Sted: Skype  

Deltagere: Arne Boelt, Hjørring Kommune 

 Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

 Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune 

 Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune 

 Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 

 Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune 

 Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune 

 Leon Sebbelin, Rebild Kommune 

 Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune 

 Lasse P.N. Olsen, Aalborg Kommune  

 Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør 

 Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab 

 Kommunaldirektør Tommy Christiansen, formand for KDK 

  

Afbud: Karsten Nielsen, Læsø Kommune 

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi 

 Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi 

 

 

  

 

Referent: Per H. Vedsted, Nordjyllands Beredskab 
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Punkt 1 

Betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab  

 

Resume: 

Ved bestyrelsesmødet den 28. maj 2019 godkendte bestyrelsen kommunaldirektørernes 

anbefaling af ny betalingsmodel for 2020 med løft på 2 mio. kr. til investeringer i 

materieludskiftninger og ny teknologi. 

Efterfølgende har byrådene/kommunalbestyrelserne i Brønderslev, Rebild, Aalborg, 

Morsø, Thisted, Hjørring, Vesthimmerlands og Frederikshavn kommuner godkendt 

betalingsmodellen. I Læsø, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner er 

betalingsmodellen godkendt i budgetprocessen for 2020.  

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen bad i 2018 kommunaldirektørerne om at udarbejde forslag til fremtidig 

betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab. Anbefalingerne til modellen blev godkendt 

af bestyrelsen i maj 2019 og blev efterfølgende godkendt i alle kommuner.  

Anbefalingen fra kommunaldirektørerne var således;  

- Der laves en aftalebaseret betalingsmodel med virkning fra 2020 med ændringer i 

betalingerne som anført nedenfor. Modellen er udtryk for et kompromis, der balancerer 

de 11 kommuners forskellige synspunkter på en fremtidig betalingsmodel. 

- Der indarbejdes et løft på 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i materieludskiftning og 

investeringer i ny teknologi mv. 

- Fra det tidspunkt hvor der gennemføres en udligningsreform eller justering af 

udligningssystemet er der gensidig forståelse for, at der skal indgås ny aftale med henblik 

på at indføre en betalingsmodel, der baseres på indbyggertal, men hvor udviklingen kan 

medføre, at andre parametre skal indgå. Tidshorisonten for fuld implementering af denne 

model, skal også være en del af den nye aftale. Målet er, at endelig aftale skal være på 

plads inden udgangen af denne valgperiode. 

 

Nordjyllands Beredskab har den 15. maj 2020 modtaget henvendelse fra borgmester 

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune og borgmester Per Bach Laursen, 

Vesthimmerlands Kommune, hvori der henvises til ovenstående pkt. 3. Endvidere 

henvises der til, at der foreligger en politisk aftale om en udligningsreform, og på denne 

baggrund ønsker Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune, at arbejdet  
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med en ny betalingsmodel igangsættes hurtigst muligt - i overensstemmelse med 

beslutningen herom i bestyrelsen. 

Bestyrelsen besluttede i 2018 at bede kommunaldirektørerne indgå i arbejdet med en 

betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab, hvilket var baggrunden for anbefalingerne 

i 2019.  

En ny betalingsmodel vil skulle godkendes i de 11 byråd/kommunalbestyrelser, hvorfor 

bestyrelsen bør tage stilling til om sagen ønskes belyst med henblik på implementering i 

2021 eller 2022.  

Endvidere bør bestyrelsen tage stilling til om den vil bede kommunaldirektørkredsen om 

at udarbejde et oplæg eller om der er behov for at tilvejebringe et fornyet 

beslutningsgrundlag på anden vis.  

Endelig bør bestyrelsen tage stilling til, om målet er en ren indbyggertalsafhængig 

model eller om der er andre parametre, som bestyrelsen finder relevante at inddrage.  

 

Lovgrundlag: 

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter pkt. 4.5 fremgår omkostningsfordelingsnøglen for 

selskabet, herunder i henhold til pkt. 10.1.v samt pkt. 18.1 at ændringer i denne nøgle 

kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu 

Ankestyrelsen).   

 

Økonomi: 

En revideret betalingsmodel vil blive indarbejdet i Nordjyllands Beredskabs budgetter.  

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: ingen 
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Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- At bestyrelsen drøfter henvendelsen fra Mariagerfjord Kommune og 

Vesthimmerlands Kommune med henblik på en afklaring om sagen ønskes 

belyst med henblik på implementering i 2021 eller 2022. 

- At bestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt det ønskes at 

kommunaldirektørkredsen udarbejder et oplæg eller om det ønskes tilvejebragt 

på anden vis.  

- At bestyrelsen tager stilling til om målet er en ren indbyggertalsafhængig model 

eller om andre parametre skal inddrages.  

 

Beslutning: 

- Henvendelsen blev drøftet og alle tilkendegav opbakning til aftalen fra maj 2019 

(der skal kigges på om der kan indgås ny aftale med henblik på at indføre en 

betalingsmodel, der baseres på indbyggertal, men hvor udviklingen kan 

medføre, at andre parametre skal indgå). 

- Bestyrelsen besluttede at anmode kommunaldirektørkredsen om at udarbejde 

oplæg til fremtidig betalingsmodel, der senest skal kunne godkendes 1/3-2021 

med henblik på implementering fra 2022. 

- At kommunaldirektørkredsen kan inddrage både de tidligere modeller og evt. 

nye parametre udover indbyggerantal. 
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Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S 

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde den 4. juni 2020.  

 

_____________________________  ____________________________________ 
Arne Boelt, Hjørring Kommune  Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Mogens Christen Gade,    Karsten Nielsen, Læsø Kommune 

Jammerbugt Kommune 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Leon Sebbelin, Rebild Kommune  Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune Per B. Laursen, Vesthimmerland  

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune   

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi 


