
 

 

 

 

 

 

 

Nordjyllands Beredskabs bemærkninger vedrørende 

høringssvar til Nordjyllands Beredskabs 2021. 

 

Hermed følger Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til høringssvar 

vedr. Nordjyllands Beredskab 2021, der har været i offentlig høring i 4 uger frem til den 

13. marts 2017. 

Der er i perioden indkommet 2 høringssvar, begge fra Beredskabsforbundet i 

Nordjylland. 

I forbindelse med høring vedrørende plan for risikobaseret dimensionering, Nordjyllands 

beredskab 2021, er der på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdet dette 

høringsnotat. Ved forslaget om Nordjyllands Beredskab 2021, er frivillige tænkt ind som 

en aktiv ressource i forhold til Nordjyllands Beredskab. De frivillige er tiltænkt en mere 

fokuseret tilgang, og en mere systematisk uddannelse, organisation og bestykning i 

forhold til opgaverne. Der er i planforslaget lagt op til en professionalisering af alle led – 

dette gælder også for de frivillige. 

 

Høringssvar 1 fra Beredskabsforbundet til Nordjyllands Beredskab fra de frivillige: 

I første skrivelse fra Beredskabsforbundet gives der dels udtryk for anerkendelse af 

Nordjyllands Beredskab 2021, som en visionær plan for det samlede beredskab i 

Nordjylland. 

Der udtrykkes også tilfredshed med, at de frivillige tænkes ind som en helt naturlig 

ressource, der udvikles så organisationsform og opgaver passer ind i et moderne 

beredskab. 

Der udtrykkes bekymring for, at der vil ske ændringer i forhold til traditionelle opgaver så 

som indkvarterings- og forplejningstjeneste og brand- og redningstjeneste. 

Endvidere at en ændring i disse traditionelle opgaver vil give udfordringer i forhold til 

fremtidig rekruttering. 

Derudover udtrykkes et ønske om, at der sker en ensretning i forhold til 

opgaveløsningen, som traditionelt har været forskellig fra kommune til kommune. 

 

Høringssvar 2 fra Beredskabsforbundet til Nordjyllands Beredskab vedr. Redningshunde: 

Af høringssvar 2 fra Beredskabsforbundet argumenteres for en fortsættelse af et 

beredskab med redningshunde. 

 

 

 



 

 

 

Administrative bemærkninger fra Nordjyllands Beredskab: 

I Nordjyllands Beredskab 2021 er beskrevet de overordnede mål der arbejdes hen imod 

i planperioden, men der er ikke redegjort nærmere for måden og hvilke 

personalegrupper – herunder frivillige – der tænkes at løse hvilke opgaver. 

Af bilag 6 er beskrevet, hvordan frivillige tænkes organiseret i tre spor: 

o Events 

o Forebyggende 

o Afhjælpende 

Disse tre spor dækker over opgaver der traditionelt er løst af frivillige, men også nye 

funktioner, hvor de frivilliges kompetencer kan udnyttes til glæde og gavn for borgerne 

og samfundet. Det er ikke tænkt som tre siloer, men derimod at frivillige fortsat kan 

lægges deres kræfter der, hvor de finder det mest interessant. 

Så alt i alt en skarpere fokusering af de opgaver som de frivillige tænkes at indgå i 

løsningen af. Men også nye opgaver, hvor der i dag er ringe eller ingen støtte at hente 

fra samfundet for eksempel ved kommunikations- og planlægningsopgaver. 

De frivillige tænkes fortsat at indgå i et afhjælpende og supplerende beredskab for det 

daglige beredskab ved store og længerevarende hændelser. 

Der vil således fortsat være attraktive opgaver af traditionel karakter, samt en række 

nye opgaver, der fordrer andre kompetencer end de den traditionelle redningsmand 

besidder. Der kan altså rekrutteres bredere end på nuværende tidspunkt. 

De frivillige tænkes fremover ikke som en enhed der er låst til en bestemt kommune, 

men enheder der er anvendelige i hele Nordjylland. 

De frivillige enheder er i dag placeret der, hvor der er størst behov, men vil fremover 

tænkes som en ressource der kan anvendes i hele vores område. Ved en større 

fokusering vil vi have mulighed for, at etablere og drive enheder der bedst muligt kan 

løse de udfordringer vi vil blive stillet overfor. 

 

Vedrørende Indkvarterings- og forplejningstjeneste: 

Rekruttering til indkvarterings- og forplejningstjenesterne er under pres. Endvidere er der 

i dag en lang række muligheder for at tilvejebringe forplejning fra andre kilder 

geografisk spredt og tilgængelige. 

Der vil fortsat skulle være mulighed for at drive et eller flere indkvarteringssteder af 

frivillige. 

 

Vedrørende Redningshunde: 

Politiet anvender hunde til forskellige politimæssige opgaver. Ved disse opgaver ønsker 

de udelukkende at anvende hunde fra eget regi. 

Beredskabsstyrelsen råder over et antal redningshunde der vil kunne indsættes ved 

behov. 

Samlet set er det ikke Nordjyllands Beredskabs vurdering, at der er grundlag for at 

opretholde en redningshundetjeneste på det nuværende grundlag. 

 



 

 

 

Bilag 6; Nordjyllands Beredskab 2021: 

 

De 3 spor: 

 

Events Forebyggende Afhjælpende 

Logistik Brandtjek Klima 

 Fremskudt skadestue 
 Udleveringsopgaver: 

væskedepoter m.m. 
 Vagt: brand, 

adgangsveje 
 Kommunikationsfacilitet 

 Udsatte borgere 

 Eget hjem, institutioner 

 Midlertidig 

overnatning 

 Afværgeforanstaltninger 

 Pumpning af vand 

 Afdækning 

 Stormfald 

Sikkerhed Oplysningskampagner Operativ ledelsesstøtte 

 Samaritter (på større 

skadested med mange 

tilskadekomne) 

 Brandsikkerhed 

 
 Udlevering af 

materialer 

 Formidling 

 Stabsfunktioner 

 Logistikfunktioner 

 Kommunikation 

Planlægning Nudging Nødindkvartering 

 Vagtplanlægning 

 Instrukser 

 Adfærdsregulerende 

tiltag 

 Deltage i projekter 

 Drift af 

indkvarteringssteder 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


