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Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Liv, helbred og 

værdier står på spil og gennem NOBR 2021 planen og NOBR 2025 planen forebygger 

og afhjælper beredskabet de mange følgevirkninger som voldsomt vejr, 

forureringsuheld, brand og menneskeskabte hændelser kan få.  
 

Servicestrategi 
 

Planerne for den risikobaserede 

dimensionering på de forebyggende 

og afhjælpende indsatser understøttes 

af en serviceenhed, som udgør et 

afgørende element når disse opgaver 

bliver udført. Et stort beredskab har 

behov for adskillige funktioner, der 

supporterer og udvikler organisationen. 

Serviceområdet udgør således en 

væsentlig del af Nordjyllands 

Beredskabs virke.  

Med serviceområdet har Nordjyllans 

Beredskab mulighed for at optimere 

ressourcerne og løse mange 

meningsfulde opgaver til fordel for 

vores ejerkommuner og samfundet som 

helhed. 

Kundegrundlaget er primært det 

offentlige samt enkelte private kunder.  

 

 
 

Fremtidens servicestrategi 
 

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab 

godkendte xx.xx.xxxx fundamentet for 

fremtidens serivcestrategi, som var en 

forberedende analyse og afdækning af 

de tidligere serviceopgaver, der var 

blevet udført for kommunerne. 

Fundamentet havde desuden til formål 

at skabe gennemsigtighed på en række 

afgørende parametre, netop for at sikre 

det optimale beslutningsgrundlag for 

fremtiden. 

De serviceområder, der således blev en 

del af fremtiden, havde følgende 

kriterier: 

 

• Understøtte kerneopgaven 

”beredskab” 

• Økonomisk robusthed og 

transparens 

• Risiko- og sårbarhedsvurdering 

• Udnyttelse af eksisterende 

kapaciteter og kompetencer 

• Skabe værdi og kvalitet for 

ejerkommunerne i udførelse af 

opgaverne 

Serviceområdet favner følgende 

områder: 

• Vagtcentral ydelser 

• Kursusvirksomhed 

• Logistik og Service 

• Sikring 

• Teknisk materielserice 

 

 



 

 

Kommunalfuldmagten danner 

lovgrundlaget og servicestrategiens 

målsætninger er indarbejdet i 

Nordjyllands Beredskabs budget. 

 

Status på serviceområdet 

2021 

 

På serviceområdet er der en lang række 

individuelle serviceaftaler, der betyder 

løbende aftaleudløb og som således 

skal forlænges og/eller genforhandles. 

 

En række serviceaftaler er indgået på 

institutionsniveau, og fornyelsen af disse 

sker typisk løbende, når der er 

gennemført servicebesøg hos den 

pågældende institution. 
 

 
 

Alle kontrakter er vigtige for Nordjyllands 

Beredskab, men det er klart, at de store 

kontrakter betyder rigtig meget.  
 

Hjælpemiddelaftale 

 

Aftalen om transport af hjælpemidler for 

Aalborg Kommune udløb med 

udgangen af 2021. Genforhandlingerne 

startede i forsommeren og en række 

vilkår og omfanget af aftalen skulle i den 

forbindelse justeres. 

Ældre og handicapforvaltningen i 

kommunen, havde et ønske om, at en 

række af de ekstraydelser som man 

tidligere havde bestilt udenfor 

kontrakten, nu skulle være en integreret 

del af den nye kontrakt. 

Herudover skulle erfaringerne fra et nye 

IT-system og udviklingen på 

hjælpemiddelområdet naturlig 

indarbejdes som en del af kontrakten. 

Stramningerne af kravene til køretøjer 

indenfor miljøzonen medfører, at der er 

behov for at udskifte nogle af de 

køretøjer som transportere 

hjælpemidlerne. Udgiften hertil er 

indregnet i den nye aftale på en sådan 

måde, at køretøjerne kan afhændes 

hvis ikke kontrakten forlænges efter 

2024. 

Herudover er den voldsomme stigning 

af brændstofpriser, hvor dieselprisen er 

steget med omkring 30 % også 

indarbejdet i den nye kontrakt. 

 

Samlet set en aftale som – efter bedste 

opfattelse - er en rigtig god aftale for 

begge parter og Nordjyllands 

Beredskab ser frem til det fortsatte gode 

samarbejde. 

Aftalen blev således genforhandlet og 

dækker nu perioden frem til 31. 

december 2024, hvilket betyder 

fastholdelse af mandskab i 

serviceafdelingen. 
 

Forhandlinger i 2022 

 

I 2022 vil der ogås være forhandlinger 

på en række andre hovedområder. 

Genforhandlingen af kontrakten med 

Frederikshavn Kommune er en af disse, 

som også er betydningsfuld. 

Denne kontrakt er udformet som en 

hovedkontrakt, hvor de enkelte 

serviceområder så er indføjet som bilag. 

Kontrakten har udløb med udgangen af 

2022 og der er aftalt første møde i marts 

måned 

 

 



 

 

 
 

Ud over denne er der også en række af 

andre store områder som skal 

forhandles i løbet af 2022. 

Her skal blot nævnes, aftale om 

opsætning og servicering af elektroniske 

låse i Aalborg Kommune, aftale om 

levering og vask af mopper i Aalborg 

Kommune med flere. 
 

Tilbageblik på 2021 

 

Et tilbageblik på 2021 indenfor 

serviceområdet viser et spændende og 

aktivt år, hvor covid-19 epidemien 

naturligvis har givet udfordringer, men hvor 

det på trods af denne er lykkedes at levere 

på alle områder, hvor der er aftaler. 

 

Kursusområdet har været en af de 

områder, der har været hårdest ramt. Når 

epidemien raser, har kurser været aflyst, og 

når det så igen har været muligt at afholde 

kurser, har alle haft et akut behov for at få 

gennemført de ”udsatte” kurser. 

Dette har været en større opgave, som i 

stort omfang er løst. 

 

Akkrediteringen af maritime kurser – 

primært på kursuscentret i Hvims – skal 

fornyes med faste intervaller, dette skete i 

slutningen af 2021 med auditering af 

Søfartsstyrelsen. 

Det var en stor glæde at alle kurser blev 

godkendt uden bemærkninger. Stor tak til 

personalet for deres fantastiske indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunevalget 2021 

 

Kommunevalget 2021 var også en travl 

periode for Nordjyllands Beredskabs 

serviceafdeling. Der er indgået aftale med 

Mariagerfjord Kommune og Aalborg 

Kommune om opbevaring, klargøring, 

opstilling og nedtagning af stemmebokse 

og valgsteder. 

I alt små 50 valgsteder skulle klargøres og 

pakkes ned igen på meget kort tid. 

 

Opgaverne ved valget er en helt særlig 

situation, idet stort set alle 

personalegrupper medvirker. Frivillige, 

deltidsansatte, døgnvagter, 

kontorpersonale, ledere, chefer og en 

direktør møder alle ind meget tidligt om 

morgenen dagen før valget. 

 

Efter en kort briefing kører holdene ud på de 

forud planlagte ruter og indretter 

valgstederne ud fra de udarbejdede 

planer. Sidst på eftermiddagen er opgaven 

løst og dagen forløber i højt humør og 

sætter opgaven om et fælles mål i fokus. 

 

 
 

 

 



 

Tema: Statistik Service  
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Akutkørsler med hjælpemidler 

 

 
  



 

Tema: Statistik Vagtcentral 
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Tema: Statistik Udrykning 
 

Hændelser og udrykningstid  

 
Hændelser og udrykningstid 

 

3476

3004 2911 2955

5030

3386 3250 3389

2018 2019 2020 2021

Hændelser og udrykningstid

2018-2021

Hændelser Udrykningstid (Timer)



 

 

 

 

Tema: Statistik Nytårsaften 
 

Udrykninger nytårsdøgnet 

 
Udrykninger nytårsdøgnet fordelt på døgnet 
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Statistik  

Byggesager Nordjyllands Beredskab  

1/1- 31/1 2022 
 

 Byggelov BR18 

Kap. 5 

Beredskabslov 
–tekniske forskrifter 

 

Aktive anlæg 
-nye ABA/AVS 

anlæg 

 

Risikovirksomheder 
Risikomyndigheder 

sagsbehandlingsmøder 

Antal 2022 

til 

dato  

34 8 6 0 

Antal 2021 

total 

300 136 1430 14 

% ifht 

sidste 

år 

11% 6%   

 

 

Kontrolsyn 

1/1- - 31/1 2022 
 Antal 

brandsyn 

objekter iht. 

brandsyns 

bekendtgørelsen 

Risikovirksomheder 
Inspektion ifht 

Sevesodirektiv 

 

Antal 2022 til dato  70 2 

Antal 2021 total 1747 29 

Brandsyn år til dato 

i % 

2%  

Total antal objekter 

2022* 

3373  

 

 

*Antal totalt brandsynsobjekter der skal synes i 2022 udgør 3373 objekter (kilde Assing – pr. 4/2-

20222) 

Værdierne ændrer sig løbende, fordi der sker ændringer i registreringen af antallet af brandsyn 

og objekter. 

Lokaliteter åbner, lukker og objekter tilføjes eller fjernes 

 

  



 

 

Lejlighedstilladelser 

1/1- 31/1 2022 

 Høring ifbm arrangementerr Midlertidig overnatning 

 

Antal 2022 til dato  4 2 

Antal 2021 total 64 350 

% ifht sidste år 6% 1% 

 

 

Fyrværkerisager 

1/1- 31/1 2022 
 

 Fest & Scenefyrværkeri  Salg & opbevaring 

 

Antal 2022 til dato  0 0 

Antal 2021 total 69 281 

% ifht sidste år 0% 0% 

 

 

 

Statistik Blinde alarmer 2021 

1/1 – 31/1 2021 

 

Kommune 2020 total Nye 2021 Antal anlæg total 

Frederikshavn 147 3 149 

Hjørring 153 2 155 

Brønderslev 55 3 57 

Jammerbugt 60 2 63 

Læsø 4 0 4 

Aalborg 599 49 643 

Morsø 34 2 36 

Thisted 92 4 94 

Mariagerfjord 98 0 100 

Rebild 41 0 44 

Vesthimmerland 85 0 85 

Total 1368 65 1430 



 

 

 

Data fra 2021: 
Antal udrykninger til Aktive anlæg i alt for hele 2021:      1258  stk.  

Antal udrykninger til aktive anlæg hvor der har været flammer (dømt reel):      88  stk. 

Antal udrykninger til aktive anlæg hvor et brandtryk er aktiveret:         47  stk. 

Antal udrykninger til aktive anlæg uden brand eller brandtryk:       135  stk.                                              

 

Antal blinde alarmer fra aktive anlæg / antal installerede aktive anlæg pr. 31.12.2021: 

1258 stk. – 135 = 1123 stk/1430 anlæg   = 0,785 

 

Til sammenligning var tallene i: 

 2019 = 0.783 

 2020 = 0,749 

Den mindre stigning til 0,785 skyldes blandt andet at det har været vanskeligt at besøge de enkelte 

udslagsgivende anlæg pga. covid-19. Det er ganske få blinde alarmer der er udslagsgivne. 

 

 

 
 

 


