
 

 

 

HØRINGSSVAR TIL NORDJYLLANDS BEREDSKAB 2021 PLAN FOR RISIKOBASERET DIMENSIONERING 

Nordjyllands Beredskab har med hovedplanen ”Nordjyllands Beredskab 2021 – Plan for Risikobaseret 

Dimensionering” fremlagt en særdeles visionær plan for det samlede beredskab i Nordjylland.  

Særligt bemærker Beredskabsforbundet, at den frivillige ressource er nævnt flere gange i hovedplanen. 

Således på side 10 i planen, hvoraf det fremgår, at dygtige frivillige og medarbejdere udgør krumtappen i 

det forebyggende arbejde.  

I hovedplanen beskrives en retning, hvorefter frivilligarbejdet udvikles, så de frivilliges organisationsform og 

opgaver passer ind i et moderne beredskab. Initiativet med at udfærdige en hovedplan med angivelse af, at 

frivillige tænkes ind i Nordjyllands Beredskab som en helt naturlig ressource synes nøje gennemtænkt. 

Beredskabsforbundet har kun ros til overs for denne tankegang. 

På den måde har Nordjyllands Beredskab gjort de frivilliges ressourcer til en permanent del af den daglige 

kapacitet på en visionær og fremtidssikret måde.  

Frivillige er en dedikeret og omkostningslet ressource, og frivillige som gruppe bidrager med mange 

forskellige kvalifikationer og kompetencer.  

Det undrer imidlertid, at ressourcen frivillige alene nævnes i hoveplanens afsnit vedrørende den 

forebyggende indsats på side 9, 10 og 11. Beredskabsforbundet er opmærksom på, at der i afsnittet 

”Dygtige medarbejdere og frivillige” nævnes, at frivillige også tænkes anvendt i den afhjælpende fase. 

Blandt de frivillige har det givet anledning til en del bekymring, at der ikke specifikt vedrørende det 

afhjælpende beredskab er nævnt de frivillige ressourcer. 

Som opgavesættet er i dag løser frivillige i Nordjyllands Beredskab en mangfoldighed af opgaver. Således 

inden for indkvarterings- og forplejningstjeneste, samarittertjeneste samt indenfor brand- og 

redningstjeneste. I sidstnævnte tilfælde udgør frivillige flere steder i Nordjyllands Beredskabs område et 

umiddelbart supplerende beredskab til det daglige akutte beredskab af heltids- og deltidsbeskæftigede 

brandmænd.  

For mange frivillige udgør netop tjenesten med brand- og redningsopgaver et afgørende incitament for at 

stå til rådighed i fritiden og uden beregning deltage i lovpligtige øvelser og i enkelte større indsatser.   

Bekymringen blandt mange frivillige i Nordjyllands Beredskab går på, at Nordjyllands Beredskab ikke 

længere tænker frivillige ind i det afhjælpende beredskab som en supplerende styrke til det akutte 

beredskab. 

Ved en evt. afvikling af brand- og redningstjenesten vil flere frivillige ikke længere føle den samme 

tilknytning til beredskabet, og det bør vække bekymring, hvis en stor mandskabsmæssig kapacitet af den 

grund kommer til at forlade beredskabet.  

I en rekrutteringssammenhæng kan en afskaffelse af ressourcetunge tjenestegrene som f. eks. brand- og 

redningstjenesten efter Beredskabsforbundets opfattelse også give udfordringer. I en tid hvor individets 

interesser vægter højt, er en frivillig tjeneste i Nordjyllands Beredskab i konkurrence med andre frivillige 

tilbud. Skønner den enkelte ikke, at en tjeneste i de øvrige opgaver, som frivillige tænkes ind i, ikke giver 



 

tilstrækkelige udfordringer, vil det blive vanskeligt at få rekrutteret tilstrækkeligt med frivillige til at kunne 

udgøre en stabil og kompetent ressource.  

Frivillige udgør en meget omkostningslet supplerende styrke. Beredskabsforbundet kan derfor kun 

anbefale, at Nordjyllands Beredskab med den ny risikobaserede dimensionering har fokus på denne store 

gruppe, som står til Nordjyllands Beredskabs rådighed – ikke bare med tjenestegrene som brand- og 

redning – men også med opgaver som f. eks. indkvarterings- og forplejningstjeneste, som det kendes fra 

flere områder i Nordjyllands Beredskabs dækningsområde. I en tid, hvor der er øget fokus på 

omkostningerne i offentlige myndigheder, herunder i Nordjyllands Beredskab, står Beredskabsforbundet 

klar til en øget dialog med Nordjyllands Beredskab omkring en mere detaljeret beskrivelse af opgavesættet 

for frivillige i Nordjyllands Beredskabs tjeneste 

Nordjyllands Beredskab lægger i planen for risikobaseret dimensionering op til en ensartethed i opgavesæt 

og udrustning i hele Nordjyllands Beredskabs område.  

Som opgaverne er fordelt på nuværende tidspunkt er der fortsat stor forskel på, hvor mange opgaver 

frivillige løser i de enkelte kommuner. I nogle kommuner har der ingen tradition været for anvendelse af 

frivillige i redningsberedskabet, medens frivillige i andre kommuner har indtaget en fremtrædende rolle i 

det afhjælpende beredskab.   

Såfremt Nordjyllands Beredskab ønsker et solidt grundlag for rekruttering og fastholdelse af frivillige frem 

mod 2021, er det Beredskabsforbundets opfattelse, at opgavestandarden bør fastsættes efter det mest 

omfattende opgavesæt og ikke tilnærme sig en lavere standard. 

 

På vegne af de frivillige i Region Nordjylland 
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