
Dato Kommune Bemærkninger Nordjyllands Beredskabs 
Administrative bemærkninger 

3. april 
 

Thisted Positivt, god ramme, tages til 
efterretning 
 

Ingen 

21. april Mariagerfjord Positivt med harmonisering og 
sammenligneligt serviceniveau, 
tages til efterretning 
 

Ingen 

27. april Rebild Positivt med styrkelse af den 
forebyggende indsats, færre 
indsatsledere som operer på tværs 
af kommunegrænser. 
 

1) Efterlyser evaluering af 
opkvalifikation af 
holdledere.  

2) Efterlyser overblik over 
ændringens størrelse ved 
afvikling af 
forplejningstjenesten 

3) Efterlyser konkrete mål for 
indsats for særlige 
hændelser.  

4) Efterlyser økonomi i forhold 
til opretholdelse af 
hundetjenesten 

 

 
 
 
 
 

1) Den operative 
ledelsesstruktur med 
holdleder, indsatsleder, 
specialvagt og 
vagthavende chef vil blive 
udviklet og fastlagt i 
implementeringsperioden. 
Herunder evaluering  af 
strukturen.  

2) Nordjyllands Beredskab er 
enige i, at forplejning kan 
skaffes ved leverance fra 
lokale leverandører. Det 
er svært, at fastholde 
frivillige i de eksisterende 
forplejningstjenester.  

3) Konkretiseres ifb. 
Implementeringen 

4) Politiet og 
Beredskabsstyrelsen, der 
står for eftersøgninger 
henholdsvis her i landet 
og i udlandet ønsker ikke 
at gøre brug af vores 
hunde. Omkostningerne 
til hundetjenesten er ikke 
opgjort selvstændigt. 

 
 
 
 
 
 



28. april Aalborg Tilfredshed med fokus på det 
forebyggende område samt uændret 
eller kortere responstider. 
 

1) Ift. Indsatsen til usædvanlige 
hændelser fylder terror 
forholdsvis meget ift. andre 
hændelser ex. vejrlig 

2) Savner sammenhæng med 
sundsberedskabsplanen 

3) Aalborg kommune 
forudsætter at 
implementeringen af planen 
sker inden for kommunens 
eksisterende økonomiske 
rammer 

4) Ved opgaveglidning imellem 
Nordjyllands Beredskab og 
kommunerne skal der ske 
tilpasning af budgetter 

5) Der anbefales evaluering af 
holdledere/indsatsleder 
struktur 

6) Specialvagtens dobbeltrolle 
7) Optimering af 

slukningsgrænser 
(nærmeste) 

 
 
 
 

1) Vi betragter terror som en 
udsædvanlig hændelser 
på lige fod med vejrlig mv. 

2) Kommunerne er ansvarlig 
for sundsberedskabs-
planerne. Der vil i 
implementeringsperioden 
blive etableret en 
samarbejdsorganisation 
ift. kriseberedskab 

3) Planen vil bidrage til at 
overholde den aftalte 
økonomi incl. besparelser 

4) Ja 
5) Ja vil ske ifb. med 

implementeringen 
6) Ja der er en dobbeltrolle 

som også er et led i 
optimering af ressourcer 

7) Ja sker under 
implementering 

28. april Vesthimmerland Bestyrelsen vil løbende blive holdt 
orienteret om 
implementeringsplanen. De 
kommuner der bliver berørt af 
detailplanlægningen vil løbende 
orienteret om konkrete tiltag.  
 

1) Ønskes ændret til: 
Implementeringen af de 7 
overordnede områder der 
enkeltvis sendes til udtalelse 
i Beredskabsstyrelsen, 
sendes efterfølgende i 
høring i de 11 interessent 
kommuner               
Alternativt :                            
at fokuspunkter drøftes i 
forbindelse med bestyrelsen 
løbende bliver orienteret om 
implementeringsplanen                               

2) Fokuspunkt: Operativ 
ledelsesstruktur: Inden 

 
 
 
 
 
 
 

1) Bør ses som del af 
implementeringen af 
planen som et særligt 
fokuspunkt 

2) Ja 
3) Der i planen tale om en 

fokusering af anvendelse 
af frivillige samt løbende 
kompetenceudvikling. Der 
i 2016 ikke sket ændring 
ift. aktivering af frivillige 
til konkrete indsatser. På 
trods af nyudvikling af 
kursus og øget indsats ift. 
rekruttering til 



implementering af en ny 
ledelsesstruktur bør der 
udarbejdes en konkret 
beskrivelse af 
udrykningstiden for 
indsatslederen f.eks i form 
af et kort. 

3) Fokuspunkt: Frivillige 
Forslaget indebærer en klar 
forringelse af 
kompetencerne og 
robustheden i forhold til det 
tidligere niveau i Beredskab 
Vesthimmerland. Har 
reduceret brugen af frivillige 
væsentligt. Har ikke kunne 
fastholde tjenestegrenen for 
forplejning og indkvartering. 
Har ikke kunne fastholde 
ungdomsbrandkorpset 

4) Fokuspunkt: Udsædvanlige 
hændelser og risikoprofil. I 
de nuværende planer for 
fortsat drift er beredskabet 
en integreret del og en vigtig 
aktør i forbindelse med 
aktivering af planerne. 

forplejningstjenesten er 
der vigende tilslutning til 
tjenestegrenen. NOBR 
prioriterer 
ungdomsbrandkorps og 
der er i 2016 i klynge syd 
lavet et fælles tiltag med 
Rebild og Mariagerfjord 
kommune ift. 
ungdomsbrandkorps. 

4) Der arbejdes pt. med en 
samarbejdsorganisation 
ift. krisehåndtering 

 


