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Indholdsfortegnelse: 
Åben Dagsorden: 

 
Del 1 Temamøde 
A Beredskabsstyrelsen, velkomst og præsentation: 

Kolonnechef Lennart Kvist Sørensen vil give en kort orientering om 
Beredskabstyrelsen og centret i Thisted 

 
B Nordjyllands Beredskab 2021 - plan for Risikobaseret dimensionering:  

I henhold til Beredskabsloven skal der i hver byrådsperiode udarbejdes 
og godkendes en plan for risikobaseret dimension. Nordjyllands 
Beredskab er påbegyndt arbejdet med at få udarbejdet en ny fælles plan 
for risikobaseret dimensionering for hele Nordjylland med virkning fra 
2018 til 2021 til godkendelse i de 11 kommuners byråd i indeværende 
byrådsperiode. Der vil på mødet blive givet en orientering om status på 
arbejdet med fælles plan samt rammer og proces som grundlag for en 
retningsgivende drøftelse i bestyrelsen. 
 

C Nordjyllands Beredskabs serviceområder: 
Orientering om de serviceområder Nordjyllands Beredskab driver som 
indtægtsdækket virksomhed med speciel fokus på historikken og 
sammenhængen med redningsberedskabets primære opgave. Dette vil 
danne grundlag for at der efterfølgende kan tages en egentlig 
strategidrøftelse i bestyrelsen i forhold til Nordjyllands Beredskabs 
indtægtsdækkede aktiviteter. 
 

Del 2 Bestyrelsesmøde 
Pkt. Overskrift      Side 
1 Orientering     3 
2 Økonomi      4 

 3 Arbejdsskadeforsikring     6 
 4 Fælles Vagtcentral     10 
 5 Gebyr blinde alarmer     12 
 6 Status rapportering myndighed/operativ   14 

7 Projekter       15 
8 Opfølgningsliste     16 

 9 Evt. - mulighed for besigtigelse af Beredskabsstyrelsen Nordjylland   
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1.  Orientering 

 
Formandskabet: 
 

 Afvikling af Dana Cup – beredskabets setup 

 Turisme fremgang i Nordjylland: 
- Krydstogsskibe i Skagen og Aalborg 
- Helikoptere ved Ruths Hotel 
- Franske ambassadør i Skagen 

 Øget brug af det statslige beredskab 
- Formanden foreslog, at der sendes et brev til Forsvars- og 

Finansministeren, hvor Statsministerens tråd om at vi skal 
passe på Danmark tages op. 
Politi og forsvar er tilført betydelige midler. I den forbindelse er 
beredskabet ikke tænkt ind. 

- Vi tager besparelserne, men der er behov for nye penge til: 
o Øvelser med samarbejdspartnere 
o Planlægning med samarbejdspartnere 
o Hæve uddannelsesniveauet for visse 

medarbejdergrupper 
o Ledelses fokus 

- Nordjyllands Beredskab forfatter brev, der sendes til 
godkendelse i bestyrelsen. Det endelige brev fremsendes af 
kommunerne (KKR) og formanden. 

 
 

Medlemmer: 
Intet 
 
 
 
Direktøren: 
Intet 
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2. Økonomi 2016  
 

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. 
 
Økonomirapport 3, 2016 for Nordjyllands Beredskab indeholder data fra første 
halvår 2016. 
 
I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab og som en del af 
Nordjyllands Beredskabs samlede økonomi er det aftalt, at der udarbejdes en 
refusionsopgørelse. 

 
Sagsfremstilling 
Første halvår 2016 har i forhold til økonomiopfølgningen været præget af 
udfordringer med at kunne betale regninger og fakturere i økonomisystemet. Der 
blev derfor i perioden arbejdet intens med at få løst de problemer der har været 
og siden marts måned har det været muligt både at fakturere og betale 
regninger.  

 
Grundet udfordringerne med økonomisystemet blev der skabt et efterslæb af 
manglende faktureringer og regninger der skulle betales. Denne oparbejdede 
pukkel er nu fuldt nedbragt som betyder at de månedsvise resultater er mere 
retvisende.  

 
Prognosen for det forventede resultat for året er uændret. Resultatet beror på 
de tilbagemeldinger på aktivitetsniveau og ordrebeholdninger på service-
området, som foreligger. Ydermere er der afholdt møder med de nordjyske 
kommuner vedrørende refusionsopgørelsen og der arbejdes pt. på at færdiggøre 
refusionsopgørelsen. 

 

Lovgrundlag 
Ingen 

 
Økonomi 
Ukendt 
 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen 
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Miljø- og/eller sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen 

 
Bilag 
1. Økonomirapport 3, 2016 for Nordjyllands Beredskab 

 
Beredskabsdirektøren indstiller 

 
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 

Beslutning:  
- Indstillingen vedtaget 
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3. Arbejdsskadeforsikring 

 

Historik 
Resume 
Ved etablering af Nordjyllands Beredskab I/S i efteråret 2015 blev der med 
borgmesterkredsen aftalt en ordning for en fortsættelse af kommunernes praksis 
med at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet, så kommunerne fortsat 
skulle bære omkostningerne som hidtil. 
Denne aftale har imidlertid indbygget en ukendt økonomisk risiko, samt uklarhed 
om fordelingen af en eventuel omkostning. 

Aftalen bygger på en status quo situation, men virkeligheden er, at 

forudsætningerne hele tiden ændres. 

Sagsfremstilling 
Kommunerne i Nordjylland er alle selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Dette 
giver rigtig god økonomisk mening, da alle kommuner har forholdsvis mange 
ansatte. Nordjyllands Beredskab I/S har ikke en størrelse hvor dette er 
hensigtsmæssigt. En enkelt skade kan løbe op i adskillige millioner i erstatning 
blot på en enkelt skade. 

 
For indsatspersonel er aftalt, at kommunerne deler en eventuel udgift solidarisk i 
forhold til ejerandele. For de beredskaber hvor Falck er entreprenør er 
arbejdsskade en del af kontrakten med Falck. 

 
En fordeling af erstatning til kommunerne kan således kun komme på tale for 
indsatspersonel på stationerne i Thisted, Nibe, Aalborg og Frederikshavn. 

 
For service personalet – ansat i Aalborg og Frederikshavn – angiver aftalen, at 
skaden skal dækkes af den kommune hvor servicemedarbejderen oprindelig var 
ansat. 

 
Service området er imidlertid meget dynamisk, og snart vil begrebet ”det 
oprindelige ansættelsessted” være grumset, og en tolkning kan give anledning til 
tvister. 

 
Den indgåede aftale er således, både hvad angår økonomi og afgrænsning, ikke 
en klar aftale, men én der vil kunne give anledning til fortolkninger. 
Der er altså en ukendt økonomisk risiko for kommunerne ved aftalen. 
Sandsynligheden for en omkostningstung skade er ikke stor, men sker det, er der 
tale om betydelige beløb. 
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For serviceområderne, der drives i konkurrence med private leverandører, er 
denne risiko ikke indregnet i tilbud og kontrakter. 
Nordjyllands Beredskab I/S ønsker en drøftelse med bestyrelsen af denne 
problemstilling, og mulige løsningsmodeller 

 
Lovgrundlag 
Ingen 

 
Økonomi 
Ukendt 
 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen 
 
Miljø- og/eller sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Bilag 
1. Notat vedr. Arbejdsskadeforsikring 

 
Beredskabsdirektøren indstiller; 
 

- at bestyrelsen drøfter sagen 
 

Beslutning:  
- at Nordjyllands Beredskab til næste bestyrelsesmøde fremlægger et 

løsningsforslag, der bygger på en forsikringsordning ved et 
forsikringsselskab  

- at udgifter til arbejdsskadeforsikring for serviceområderne indregnes i 
fremtidige udbud 

 

Bestyrelsesmøde den 23. august 2016: 

Siden bestyrelsesmødet i maj er der nu indhentet tilbud på arbejdsskadeforsikring 
for de ansatte i Nordjyllands Beredskab og de frivillige. 

Den samlede pris er kr. 581.159, fordelt således: 

 389.937 kr. for det operative personale inklusive de frivillige 

 27.975 kr. for administrativt personale 

 163.247 kr. for servicemedarbejdere 
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Med denne aftale er de frivillige forsikret på lige fod med alle operative 
medarbejdere. 

Der er udarbejdet to modeller for fordeling af udgiften for det operative personale. 
Den ene model tager udgangspunkt i ejerandele, og den anden model tager 
udgangspunkt i det antal medarbejdere den enkelte kommune 
virksomhedsoverdragede til selskabet den 1. januar 2016. 

Ansatte i serviceområderne er primært virksomhedsoverdraget fra henholdsvis 
Aalborg kommune og Frederikshavns kommune. De udfører arbejde i henhold til 
kontrakter mellem de to kommuner og ordregiver.  

Aftalerne er nu overdraget til selskabet. For disse aftaler gælder, at præmie til 
arbejdsskade ikke er indregnet i de priser der betales for ydelserne. Aftalerne har 
forskellig løbetid, op til 5 år. 

Ved en indfasningsmodel vil selskabet have mulighed for, at indarbejde udgiften til 
arbejdsskade i nye aftaler. 

Ingen ansatte i Falck skal være en del af denne aftale, da arbejdsskadeforsikring for 
de Falck ansatte er indregnet i de kontrakter der er indgået mellem Falck og 
selskabet. 

Bilag 
2. Fordeling af arbejdsskadeforsikring  
 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at der tegnes arbejdsskadeforsikring i henhold til den indhentede aftale 

- at bestyrelsen beslutter om omkostningerne skal fordeles efter ejerandele, 

eller overdragede årsværk 

- at udgiften til arbejdsskadeforsikring for servicemedarbejdere betales af 

kontraktholderne, fordelt efter antal medarbejdere der er 

virksomhedsoverdraget 

- at der for arbejdsskadeforsikringen for servicemedarbejdere indarbejdes en 

indfasningsmodel over 4 år, så det fulde beløb tilføres selskabet i år 1 

(2016) og derefter nedtrappes med 25 % pr år  

- at afregning med den enkelte kommune indgår i refusionsopgørelsen 
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Beslutning:  

- Indstillingen vedtaget 
- Omkostninger for beredskabets personale fordeles efter overdragede 

årsværk 
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4. Etablering af ny samlet vagtcentral for Nordjyllands Beredskab 
regionens AMK vagtcentral og Falcks vagtcentral 

 

Resume. 
I baggrundsrapporten er det besluttet, at Nordjyllands Beredskab skal samle sine 
vagtcentraler i Aalborg, Frederikshavn og Thisted i en vagtcentral. 
Der ud over er muligheden for, at samle Nordjyllands Beredskabs samlede 
vagtcentral med Regionens AMK vagtcentral og Falcks vagtcentral undersøgt af 
parterne. 
Under punktet vil der blive givet en status på projektet og drøftet den videre 
proces. 
 
Sagsfremstilling. 
I baggrundsrapporten for sammenlægning af de 11 Nordjyske beredskaber er 
anført, at de tre kommunale vagtcentraler skal lægges sammen til en, og anført at 
der er et besparelsespotentiale herved, dels på teknik, dels på bemanding. 
Nordjyllands beredskabs vagtcentraler er sammenlagt på brandstationen i 
Aalborg i juni 2016. 
Parallelt med dette arbejde har der været drøftelser om et udvidet samarbejde 
med de to andre aktører. Modellen der er arbejdet med, er en model hvor 
vagtcentraler flytter under samme tag, men forbliver selvstændige enheder. 
En eventuel samlet fælles vagtcentral er et meget stort projekt, og dermed en 
løsning der ville ligge noget ude i fremtiden. 
Regionens vagtcentral holder i dag til på Aalborg Universitets Hospital, men har 
her plads problemer, og derfor et længe næret ønske om at flytte. 
Falck har flyttet branddisponering fra dele af Sjælland til deres vagtcentral på 
Falck stationen i Aalborg, og kunne muligvis have ønske om at samle endnu flere 
opgaver i Aalborg. 
Generelt vil et bofællesskab mellem de tre vagtcentraler give rigtig god mening, 
der kan deles bygningsmæssige faciliteter og teknik. 
Derudover vil vi skabe et fagligt forum og et lærende og udviklende 
vagtcentralmiljø. 
Og ikke mindst en samlet central der bedre, hurtigere og sikkert vil kunne dele 
informationer, så indsatser kan afvikles med den mest optimale udnyttelse af 
ressourcerne. 
Ud over dette er det planen, at ledelserne fra Nordjyllands Beredskab, Regionens 
præhospitale enhed og Falcks brandafdeling flytter sammen på vagtcentralen. 
Dette vil styrke nærhed og samarbejde i dagligdagen. 
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Konkret er der gennemført en planlægning med udgangspunkt i Hjulmagervej 20 i 
Aalborg. En bygning der i dag anvendes af Aalborg Energi og ejes af Aalborg 
kommune.  
Bygningen ligger centralt for alle, indeholder nogle af de relevante IT 
installationer, og kan uden de store ombygninger anvendes til formålet. 
Vagtcentralen forberedes, så den kan indrettes med terrorsikring, forstået så den 
opfylder kravene til kontrolcentral. 
En kontrolcentral skal godkendes af Rigspolitiet 
 
Lovgrundlag. 
Intet 
Krav til kontrolcentral 
 
Økonomi. 
Der arbejdes med en model, så Aalborg kommune fortsat ejer bygningen. 
Vilkårene og modellen for udlejning er fortsat i proces. 
 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.  
Der sker løbende personalemæssige tilpasninger 
 
Miljø- og/eller sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Bilag. 
3. Notat vedr. etablering af fælles vagtcentral i Nordjylland skrevet til  
    styregruppen for fælles vagtcentral 
 
Beredskabsdirektøren indstiller; 
- at bestyrelsen tager stilling til den videre proces 

 

Beslutning:  
- at der arbejdes videre med projektet 
- at den endelige lejekontrakt godkendes af bestyrelsen, herunder aftale 

om en exit klausul 
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5. Gebyr blinde alarmer  
 

Resume. 
Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabet skal opkræve gebyr for tilslutning og 
overvågning af automatiske brandsikringsanlæg og ved udrykning til blinde 
alarmer fra sådanne anlæg, samt eventuelt tage stilling til gebyrernes størrelse. 
 
Sagsfremstilling. 
Hidtil har kommunalbestyrelserne kunnet bestemme, at redningsberedskabet 
kunne opkræve et gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra automatiske 
brandalarmeringsanlæg (ABA anlæg). Gebyret var fastlagt af Forsvarsministeriet, 
og udgør 5.195 kr. Begrundelsen for muligheden er, at det skal tilskynde 
anlægsejerne til at sikre sig mod blinde alarmer, og dermed forgæves udrykninger 
for redningsberedskabet. 
Alle kommuner der indgår i Nordjyllands Beredskab har benyttet sig af denne 
mulighed, og opkræver ligeledes en tilslutningsafgift og overvågningsafgift til 
vagtcentralen. 
Efter lovændringen pr. 1. juli 2016 er det fortsat beredskabskommissionens 
afgørelse om muligheden for opkrævning af gebyr skal bringes i anvendelse. 
Det nye er, at gebyrets størrelse skal svare til de faktiske omkostninger som 
redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til og overvågning af 
brandtekniske installationer og ved udrykning til blinde alarmer. 
Selskabet har foretaget sådanne beregninger, som fremgår af bilag. 
 
Lovgrundlag. 
Beredskabsloven 
 
Økonomi. 
Ingen 
 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser. 
Ingen 
 
Miljø- og/eller sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Bilag. 
4. Brev fra Beredskabsstyrelsen 

5. Beregning af faktiske omkostninger ved tilslutning og overvågning af 
automatiske brandsikringsanlæg  
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6. Beregning af faktiske omkostninger ved udrykning til blinde alarmer 
 
Beredskabsdirektøren indstiller; 
 
- at Nordjyllands Beredskab opkræver gebyr for tilslutning og overvågnings af 

automatiske brandsikringsanlæg. 
- at gebyret for tilslutning udgør 2.640 kr. 
- at gebyret for overvågning udgør 5.470 kr./år 
- at Nordjyllands Beredskab opkræver gebyr for udrykning til blinde alarmer 
- at gebyret udgør 5.500 kr. 
- at gebyrerne årligt fremskrives med KLs pris- og lønskøn 

 

Beslutning:  
- Indstillingen vedtaget 
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6. Status rapport myndighed/operativ 

 

Resume 
Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en 
orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.  
 
Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en statusrapport der giver et overblik over byggesager, 
udrykninger mm. og er opbygget over 1-4-11 tankegangen, hvor data fra de 11 
kommuner er oplyst. Disse data er efterfølgende talt sammen og sammenskrevet 
således at tallene for hele Nordjyllands Beredskab bliver tilgængelig.  

 
Lovgrundlag 
Ingen. 

 
Økonomi 
Ingen. 

 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen. 

 
Bilag 
7. Nordjyllands Beredskabs status rapport 

 
Beredskabsdirektøren indstiller; 

 
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning:  
- Orientering taget til efterretning 
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7. Projekter 
 

Resume 
Beredskabsdirektøren giver på bestyrelsesmødet en status på igangværende 
projekter ved Nordjyllands Beredskab. 

  

Sagsfremstilling 
For at sikre at bestyrelsen er orienteret omkring igangværende større projekter 
gives på mødet en status på: 

o Fusionsprocessen for Nordjyllands Beredskab 
 

Lovgrundlag 
Ingen. 

 
Økonomi 
Ingen. 

 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen. 

 
Bilag 
Ingen. 

  
Beredskabsdirektøren indstiller; 

 
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning:  
- Orientering taget til efterretning 
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8. Opfølgningsliste 
 

Resume 
Beredskabsdirektøren giver på bestyrelsesmødet en orientering om Bestyrelsens 
opfølgningsliste.  

  

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en opfølgningsliste for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab 
for at sikre, at vigtige emner bliver ført på listen og dernæst, at der sker en 
opfølgning på disse emner i henhold til en aftalt deadline. 
 
Lovgrundlag 
Ingen. 

 
Økonomi 
Ingen. 

 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Ingen. 

 
Bilag 
8. Opfølgningsliste 

  
Beredskabsdirektøren indstiller; 

 
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Beslutning:  

- Orientering taget til efterretning 
- Dagsorden og tilhørende materiale sendes fremover i mail, og lægges i 

”First Agenda” 
- Punkter på opfølgningslisten der er løst, slettes  
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_______________________________ _____________________________ 
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