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Punkt 1 

Økonomi orientering (til orientering). 

 

Resume: 

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til 

bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab økonomirapporter med fokus på driftsbudgettet 

og det forventede regnskab. 

 

Sagsfremstilling: 

Nordjyllands beredskab er den 1. januar 2023 overgået til et nyt økonomisystem. 

Fremadrettet er det KMD Opus, der anvendes. Det har betydet, at der ikke kunne 

faktureres eller betales regninger i december måned 2022. Samtidig har der været en 

del leverance udfordringer samt indkøringsvanskeligheder i forbindelse med 

overgangen til nyt økonomisystem, som har givet flere forsinkelser på både debitor og 

kreditor.  

Pr. 28. februar viser Nordjyllands Beredskabs samlede regnskab et underskud på 10,3 

mio. kr. Grundet overgangen til det nyt økonomisystem er årets første måneder ikke 

sammenlignelig med tidligere år, og resultatet er ikke retvisende for forventningerne til 

året. 

Grundet skift af økonomisystemet og ovenstående udfordringer i den forbindelse er alle 

indgående faktura vedrørende januar 2023 ikke betalt i januar måned, men i februar 

måned.  

Samtidig er der ikke sendt fakturaer i 2023, hvilket betyder, at de eneste indtægter, er 

andelen af kommunebetalingen samt få indtægter, som blev udsendt i regnskab 2022 

og overflyttet regnskab 2023. 

Det forventes, at økonomisystemet er implementeret i løbet af marts måned og at 

ovenstående udfordringer med fakturering og betaling af regninger vil være løst inden 

udgangen af marts 2023.  

På nuværende tidspunkt er det forventningen, at Nordjyllands Beredskab regnskab for 

2023 ligger på det budgetterede niveau.  

 

 



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S 

4 
 

 

 

Lovgrundlag: 

Ingen 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 1 Økonomirapport nr. 1-2023 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning   
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Punkt 2 

Operativ Dimensioneringsplan (til beslutning). 

 

Resume: 

Det basisberedskab, der er gældende for de 36 brandstationer i Nordjylland, blev 

godkendt i bestyrelsen den 8. september 2020, med baggrund i implementeringen af 

2021 planen for Nordjyllands beredskab. Basisberedskabet håndterer størstedelen af 

indsatserne. Derudover er der behov for øget kapacitet ved særlige eller større 

hændelser. Det beredskabsniveau blev i 2021-planen kaldt for speciale. I den 

nugældende 2025-plan, er et af målene at videreudvikle arbejdet med modellen for 

beredskabsniveauer, procedurer for kapacitetsopbygningen og assistanceopgaver. 

Dette er en videreførelse fra 2021-planen, men omtales nu som den operative 

dimensioneringsplan.   

Bestyrelsen godkendte på mødet den 13. december 2022 grundlaget for den operative 

dimensioneringsplan med fastholdelse af 36 stationer og ensartet kompetenceniveau.  

 
Sagsfremstilling: 

Af bilag 2 ”Operativ dimensioneringsplan for Nordjyllands Beredskab” (OPD) fremgår en 

samlet rammebeskrivelse for det operative beredskab omfattende basis- og 

specialeberedskabet for de 36 stationer i Nordjylland. 

 

Antallet og placeringen af specialenhederne er blevet fastlagt ud fra en udarbejdet 

risikoprofil, herunder en vurdering af opgavernes hyppighed, geografiske placering og 

stationernes egen kapacitet. 

 

Implementeringen af basisberedskabet er allerede påbegyndt og indkøb af nye 

tanksprøjter, tankvogne og stigevogne sker som beskrevet i planen.  

 

Generelt er der prioriteret en væsentlig forbedring af beredskabet til hverdags-

hændelser i form af termisk kamera, tågespyd til konstruktionsbrande, udstyr til 

massetilskadekomst og frigørelsesudstyr på samtlige stationer. Samtidig vil der med 

implementeringen af nærværende plan tilføres udstyr til kæderedning og 

kemikalieindsatsdragter til samtlige stationer.  

 

Antallet af nuværende lifte, kombinationslifte og drejestiger reduceres i antal og vil 

fremadrettet blive erstattet af stigevogne, som overholder gældende regler i  
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Bygningsreglementet. Denne udskiftning vil i funktion være en væsentlig forbedring i 

forhold til nuværende løsninger.  

 

Implementeringen af ekstra kapaciteter til at dække af ved samtidighedshændelser i 

de større byer, placering af reservekøretøjer og stigevogne vil ske i dialog med Falck, 

når den operative dimensioneringsplan er godkendt i bestyrelsen.  

 

Implementeringen af specialerne påbegyndes efter godkendelse i bestyrelsen. Der vil i 

samarbejde med repræsentanter fra stationerne ske en konkretisering af specialerne, 

således at der for hvert enkelt speciale udarbejdes kravspecifikationer for køretøj, udstyr, 

samt uddannelsesbeskrivelse.  

 

Indkøb og uddannelse for det enkelte speciale gennemføres samtidigt, således at de 

stationer, der skal have det samme speciale, får ens uddannelse og ensartet udstyr. 

Implementering af specialerne vil medføre ændringer af køretøjer og udstyr på enkelte 

stationer. Den fremadrettede bestykning for den enkelte station fremgår af bilaget. 

 

Ved at optimere basis- og specialeberedskabet vil Nordjyllands Beredskab være godt 

forberedt på at kunne håndtere hverdagshændelser, men også særlige hændelser. 

Samtidig sikres højest muligt kompetenceniveau hos det mandskab der skal løse 

opgaven og udnyttelsen af materiellet på den enkelte station og i hele beredskabet 

optimeres.  

 

Endvidere vil det herved være muligt at efterkomme det ønske stationerne fremførte på 

seneste formandsmøde, om ens udstyr og køretøjer på stationerne, således at det bliver 

nemmere og bedre at uddanne og arbejde sammen på tværs af beredskabet. 

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Indarbejdes i budget og investeringsplaner.  

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 
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Bilag: 

Bilag 2 Operativ dimensioneringsplan for Nordjyllands Beredskab 

 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender ”Operativ dimensioneringsplan for Nordjyllands 

Beredskab”.  
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Punkt 3 

Falck kontraktens varighed (til beslutning). 

 

Resume: 

Bestyrelsen besluttede i april 2017 proces for udbud af brandslukningen for 32 stationer i 

Nordjylland. Efter udbud indledtes forhandling med Falck, som var eneste byder på 

opgaven. Efter forhandlingen indgik Nordjyllands Beredskab i 2017 kontrakt med Falck 

om brandslukningen fra 32 stationer i Nordjylland. Kontrakten trådte i kraft 1. januar 2018 

og have en varighed på 10 år med mulighed for opsigelse efter 8 år.   

 

Sagsfremstilling: 

I henhold til kontraktens §17 stk. 3 er aftalen uopsigelig i aftalens første 8 år, dvs. frem til 

31. december 2025. Herefter kan aftalen af begge parter opsiges med 6 måneders 

skriftligt varsel til udgangen af en måned.  

 

Af hensyn til det fremtidige kontraktsamarbejde har Nordjyllands Beredskab har bedt 

Falck om at tilkendegive om, de er interesserede i at fortsætte kontraktsamarbejdet 

med udløb af kontrakten den 31. december 2027. Falck har bekræftet dette på mail 

den 12. januar 2023.  

 

Det anbefales Bestyrelsen at tilkendegive, at Nordjyllands Beredskab har til hensigt at 

fortsætte samarbejdet om kontrakten til udløb 31. december 2027.  

 

Med positiv tilkendegivelse om, at kontraktsamarbejdet med Falck skal fortsætte til 31. 

december 2027, anbefales det at Bestyrelsens temamøde den 12. september 2023 

afsættes til en drøftelse af den fremtidige opgaveløsning, herunder beslutning om 

udbud og struktur for Nordjyllands Beredskab efter 2027. Der vil til temamødet blive 

udarbejdet oplæg til drøftelserne.  

 

Lovgrundlag: 

Udbudsloven.  

 

Økonomi: 

Ingen 
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Ingen 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tilkendegiver hensigt om at fortsætte kontraktsamarbejdet med 

Falck til 31. december 2027.  

- at bestyrelsens temamøde den 12. september 2023 afsættes til en drøftelse af 

fremtidig opgaveløsning efter 2027, herunder beslutning om udbud.  
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Punkt 4 

Formandskabets orientering. 

 

Formandskabet: 

 

Medlemmer: 

 

Direktøren: 

• Ankestyrelsen har godkendt BDO som revisor for Nordjyllands Beredskab 

• Konceptet Vores nye kollega  

• Jammerbugt Kommune – opgave med kørsel med hjælpemidler  

• Status på stormen Otto  

• Orientering om årlige lokallønforhandlinger (O.21-2)  

• Åbning af Regan Vest  

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Punkt 5 

Statusrapport Nordjyllands Beredskab (til orientering) 

 

Resume: 

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en 

orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.  

 

Sagsfremstilling: 

Statusrapporten indeholder nøgletal fra vores afdelinger og et eller flere udvalgte 

temaer fra Nordjyllands Beredskabs projekter. 

 

Temaet for denne statusrapport er: 

o Nordjyllands Beredskabs arbejde frem mod åbning af Regan Vest  

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 3 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 1-2023 

 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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