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1. Udrykningsstatistik 

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at Redningsberedskabets statistik for 2012 
drøftes og der på den baggrund, drages konklusioner i forhold til mål 
indfrielsen af den Risiko Baserede Dimensionering. Eventuel en drøftelse 
og udpegning af indsatsområder for Beredskabet. 

  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. september 2012 

 Drøftet og taget til efterretning 
  

 

Bilag 

Redningsberedskabets Statistik 2012.pdf (dok.nr.57531/12) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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2. Investeringsplan 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med Falck ultimo 2012, besluttede 

kommissionen og ØKU en investeringsplan for 2013 – 2014 i beredskabet. 

  

Beredskabschefen orienter om status på gennemførelse af investeringsplanen på 

mødet. 

  

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 
  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. september 2012 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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3. Budgetanalyse af beredskaberne 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative indgik i oktober en et-årig aftale 

om redningsberedskabet, hvor især Beredskabsstyrelsen blev pålagt nye besparelser. 

Tanken er imidlertid, at der til efteråret skal indgås en flerårig aftale, og som led i 

forberedelserne til den nye aftale skal der gennemføres en stor budgetanalyse af det 

samlede beredskab. Budgetanalysen skal finde besparelser på mindst 50 mio. kr. og 

omfatter altså både det statslige og det kommunale beredskab. 

  

Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der vil være fordele ved at samle dele af 

beredskabet i større enheder, og om der skal ændres på løn- og personaleforhold og 

arbejdstidsregler. 

  

Finansministeriet har sammen med Forsvarsministeriet ansvaret for budgetanalysen, som 

skal kortlægge beredskabets organisering, dimensionering og opgavefordelingen mellem 

stat og kommuner. Analysen skal desuden omfatte beredskabets ressourceforbrug, 

omkostninger og sammenhængen mellem aktiviteter og ressourcer. 

  

Når analysen har kortlagt beredskabet, skal den komme med bud på, hvor der er størst 

mulighed for at effektivisere. Det kan ske gennem kontroversielle tiltag som 

rationaliseringer, omprioriteringer, strukturændringer, ændret arbejdstilrettelæggelse, 

ændret dimensionering, ændring af løn- og personaleforhold, ændring af arbejdstidsregler 

samt bortfald af opgaver. 

Et særskilt emne bliver en vurdering af, om der kan opnås besparelser ved at ændre 

beredskabets struktur, herunder ved at ændre opgavefordelingen mellem stat og 

kommuner samt samle beredskabet i større enheder, så der fjernes dobbeltfunktioner og 

opnås stordriftsfordele. 

Tidsplanen er, at Deloittes analyse skal foreligge tidsnok til, at den i løbet af efteråret kan 

forelægges for regeringens økonomiudvalg. Derefter skal den danne grundlag for de 

politiske forhandlinger om beredskabsaftalen, som også skal gennemføres i efteråret, 

samt finanslovsaftalen for 2013. 

Beredskabschefen vil orientere nærmer på mødet. 

  

  

 

Indstilling 

 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning. 
  

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. september 2012 

 Taget til efterretning 
  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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4. Gebyr til blinde alarmer 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009, § 1 

stk. 3 regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet for gebyr til opkrævning af 

udrykning til blinde alarmer. 

  

Beredskabsstyrelsen regulerer beløbet for 2013 med satsreguleringsprocent 1,6 

pct. således at gebyret for udrykning til blinde alarmer i 2013 udgør kr. 3865,00 

  

 

Indstilling 

 At orienteringen tages til efterretning. 
  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. september 2012 

 Taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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5. Brandmandsolympiade 

 

Sagsfremstilling 

CTIF konkurrenceholdet ved Frederikshavn Brandvæsen søger kommissionen om 

tilskud til brandmandsolympiade 2013 i Mulhouse, Frankrig i perioden 14. – 21. juli 

2013. 

  

  

Konkurrenceholdet har tidligere søgt og fået tilskud til brandmandsolympiaderne. 

  

Konkurrenceholdet har hjemtaget tilbud fra FDB-Travel som ligger i samme prisleje 

som rejseudgiften i 2009. 

  

Den samlede udgift til fly/bus/tog forventes at blive ca. 40.000 

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. september 2012 

 Godkendt  
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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6. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

        Borgmesteren orienterede omkring lægehelikopter. 

  

  

        Beredskabschefen orienterede kommissionen omkring projekt vagtcentral. 

  

  

 

Indstilling 

 Orienteringerne tages til efterretning 
  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 20. september 2012 

 Orienteringerne taget til efterretning 
  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/26 

 Forvaltning: Beredskabscenter 

Frederikshavn 

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Lars Møller 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Tommy Rise 
   

 

      

Erik Vium 
   

      

Carsten P Kjær 
   

      

Allan Juul Jensen 
   

 

      

Bruno Müller 
   

      

Marianne B.-Lange 
   

 

 
 


