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Referat åben Dagsorden 

Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S 

Dato 04-04-2017, kl. 17:00 – 20:00  

Sted Hotel Søparken 

Søparken 1, 9440 Aabybro  

Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) 
Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune) 
Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune) 
Mogens Gade (Jammerbugt Kommune) 
Tobias Birch Johansen (Læsø Kommune) 
Leon Sebbelin (Rebild Kommune)  fra kl. 17.20 
Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune) fra kl. 17.50 
Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune) 
Knud Vældgaard Kristensen (Vesthimmerlands Kommune) fra 
kl. 17.20 
Lars Møller(Frederikshavn Kommune) 
Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune) 
Elsemette Cassøe (Nordjyllands Politi) 
Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) 

Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab) 
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab) 
 

Afbud Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune) 
Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune) 
Jens Kaasgaard (Midt og Vestjyllands Politi) 

Referent Knud Børge Møller 
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Indholdsfortegnelse: 
 

Åben Dagsorden: 
 
Pkt. Overskrift      Side 
1. Orientering     3 
2. Nordjyllands Beredskab 2021    4 
3. Udbud af brandslukning    10 
 
 
Temamøde kl. 19.00 
Efter bestyrelsesmødet er der temamøde om praksis og governance for 
kommunale selskaber. 
Til temamødet er kommunaldirektørerne inviteret. 
Der deltager en jurist fra Bech-Bruun. 
 
Der er spisning fra kl. 18.30 – 19.00 
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1.  Orientering 
 

Formandskabet: 
- Fastlæggelse af beredskabsdirektørens løn 
- Tak til Politidirektør Elsemette Cassøe, der deltog i sidste møde inden  

pensionering 
 
 

Medlemmer: 
 
 
Direktøren: 
- Fælles vagtcentral:  

Bud på ombygningen er indkommet, og holder sig indenfor tidligere 
udmeldte ramme. Byggeriet afleveres 1. august 2017. Herefter 
indflytning og ibrugtagning den 1. september 2017. 

 
- Møde med Nordjyske journalister: 

Nordjyllands Beredskabs chefgruppe holder møde med de Nordjyske 
journalister den 26. april 2017, hvor temaet er samarbejde. 
 

- Robust Beredskab 
Det er aftalt mellem formanden, borgmesteren i Brønderslev og 
Bjarne Laustsen; Medlem af Folketinget, at der afholdes en 
konference over temaet ”Robust Beredskab”. Forsvarsministeren 
indbydes til mødet, ligesom de forskellige aktører på området. 
 

- Beredskabsplanlægning 
Nordjyllands Beredskab er i dialog med kommunaldirektørerne om 
snitfladerne mellem Nordjyllands Beredskabs planlægning og den 
kommunale beredskabsplanlægning. Herunder kontakten ind i 
kommunerne udenfor normal arbejdstid. Derudover er der dialog om 
den kommunale repræsentation i LBS (Lokale Beredskabs Stab) 

 
 Beslutning: Drøftet 
 

(Leon Sebbelin og Lene Kjeldgaard Jensen deltog ikke under punktet) 
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2. Nordjyllands Beredskab 2021 
 

Resume 
Nordjyllands Beredskab 2021 har nu været i offentlig høring i 4 uger frem til den 
13. marts 2017. Endvidere har der været afholdt temamøder for 
kommunalbestyrelserne (undtagen Læsø og Rebild). 
Der er indkommet to høringssvar. Disse vil blive gennemgået med administrative 
bemærkninger og der vil blive opsummeret fra temamøderne i byrådene. 
 
Sagsfremstilling 
Der er nu fastlagt følgende køreplan for den videre godkendelse af Nordjyllands 
Beredskab 2021 (Plan for risikobaseret dimensionering). 

I marts måned afholder kommunerne temamøder for byrådene om Nordjyllands 

Beredskab 2021 med deltagelse fra Nordjyllands Beredskab. 

På bestyrelsesmødet i Nordjyllands Beredskab, vil der den 4. april 2017 blive 

givet en orientering om drøftelserne fra disse temamøder. Derudover vil der 

blive udarbejdet en sag om de indkomne bemærkninger fra den offentlige 

høring, der slutter den 13. marts 2017. 

I april udarbejder kommunerne deres bemærkninger til Nordjyllands Beredskab 

2021, som sendes til Nordjyllands Beredskab på mail kbm@nobr.dk senest 

fredag, den 28. april 2017. 

Tirsdag den 2. maj 2017 er der bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab, hvor 

bemærkningerne fra kommunerne behandles. 

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 2. maj 2017 fremsender Nordjyllands 

Beredskab den endelige Nordjyllands Beredskab 2021 med tilhørende 

sagsfremstilling til kommunerne med henblik på behandling i byrådene i maj 

måned 2017. 

 
Lovgrundlag 
Ingen 

 
 
Økonomi 
Ingen 

mailto:kbm@nobr.dk


Nordjyllands Beredskab I/S – Bestyrelsesmøde 4. april 2017 

5 
 

 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser. 
Ingen 

 
Bilag 
1. Høringssvar 1 fra Beredskabsforbundet - Frivillige 
2. Høringssvar 2 fra Beredskabsforbundet - Redningshunde 
3. Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til høringssvar 
 
Beredskabsdirektøren indstiller; 
 

- at bestyrelsen følger den skitserede køreplan 
- at bestyrelsen tager høringssvarene med tilhørende administrative 

bemærkninger til efterretning 
 
Beslutning: 

- vedtaget som indstillet med bemærkning om;  
- at de frivilliges deltagelse i beredskabet, som supplerende beredskab 

indarbejdes i materialet 
- at der udarbejdes en sagsfremstilling til indhentning af bemærkninger til 

Nordjyllands Beredskab 2021 fra kommunerne 
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Historik fra mødet 8/2-2017 
Resume 
Nordjyllands Beredskab 2021 har nu været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. 
Beredskabsstyrelsens udtalelse og Nordjyllands Beredskabs administrative 
bemærkninger er vedlagt som bilag. 
 
Sagsfremstilling 
Beredskabsstyrelsen bemærker, at der planlægges for en ændring af den 
operative ledelse med færre indsatsledere på vagt, og hertil, at denne 
omlægning bør følges nøje, så de overordnede hensigter med den samlede 
operative ledelse tilgodeses.  
Den operative ledelse vil blive tilrettelagt og uddannet så en stærk operativ 
ledelse kan fastholdes og der ikke gås på kompromis med mandskabets 
sikkerhed. 
Endvidere, at den nærmere dimensionering herunder af specialer, skal 
fremsendes til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. 
Disse udtalelser vil blive fremlagt for bestyrelsen i takt med implementeringen af 
planen. 

 
Bilag: 
A. Beredskabsstyrelsens udtalelse 
B. Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til 

Beredskabsstyrelsens udtalelse 
C. Sagsfremstilling byråd Nordjyllands Beredskab 2021 

 
Beredskabsdirektøren indstiller; 
 
- at Nordjyllands Beredskab 2021 fremsendes til ejerkommunerne til endelig 

vedtagelse 
- at vedlagte sagsfremstilling anvendes ved den politiske behandling i byrådene 

i ejerkommunerne 
- at Nordjyllands Beredskab 2021 sendes i offentlig høring i 4 uger 
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Historik fra mødet 22/11 - 2017 
Resume 

I henhold til beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet 
plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i 
et møde, og revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog 
mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Planer og revisioner 
heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen, der kommer med en udtalelse. 

Bestyrelsen skal tage stilling til, om det fremlagte planforslag skal fremsendes til 
Beredskabsstyrelsen til udtalelse 

Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om planforslaget skal fremlægges i 
offentlig høring, og hvis, fastsætte høringsfrist. 
 
Sagsfremstilling 
Nordjyllands Beredskab har med udgangspunkt i ovenstående lovgivning 
udarbejdet vedlagte planforslag. 
Planen lever op til lovens krav om udarbejdelse af en risikobaseret 
dimensionering for det kommunale beredskab. 
Planen tager udgangspunkt i de 11 kommuners eksisterende planer for 
risikobaseret dimensionering justeret for ændrede forhold. 
Planen Nordjyllands Beredskab 2021 skal opfattes både som en plan for den 

risikobaserede dimension og en stratetisk udviklingsplan for Nordjyllands 

Beredskab frem mod 2021, planen sætter nogle overordnede målsætninger på 

det forebyggende og afhjælpende område, som vil blive udmøntet og 

implementeret i strategiperioden via konkrete strategiske indsatser og der 

løbende vil ske afrapportering på dette til bestyrelsen 

En nærmere implementeringsplan vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet 14. 
februar 2017.  
 
Til planen hører en række bilag, heraf en implementeringsplan. 
Bilagene er en nærmere beskrivelse af konkrete forhold indenfor det 
forebyggende og afhjælpende arbejde. De tager alle udgangspunkt i 
hovedrapportens fokus områder, og giver et mere konkret bud på overvejelser 
indenfor de beskrevne områder. 
 
Det er ikke tanken, at de bilagene skal politisk godkendes, men tjene til en 
illustration af hvordan den tænkning og de fokusområder der ligger i 
hovedrapporten udmønter sig indenfor konkrete områder. 
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Der vil til bestyrelsesmødet d. 14. februar 2017 blive fremlagt en 
implementeringsplan, hvoraf det også vil fremgå, hvilke milepæle der vil blive 
fremlagt for bestyrelsen og hvornår. 
Udarbejdelsen af planen er sket i et tæt samspil mellem en styregruppe og en 
projektgruppe, og har været forankret i chefgruppen.  
 
Der har i projektet været afholdt møder med kommunal- og tekniske direktører 
samt KKR. 
 
Internt har der været afhold orienteringsmøder, og tolv såkaldte 
involveringsmøder, hvor deltagerne har arbejdet med forskellige 
problemstillinger, som efterfølgende er indarbejdet i projektet. 
Til møderne har Nordjyllands Beredskab inviteret alle brandmænd, holdledere, 
indsatsledere og vagtcentral personale fra alle stationer både Nordjyllands 
Beredskabs stationer og Falcks. 
Der er oprettet en særlig e-mail adresse hvor der kan stilles spørgsmål, komme 
med ideer og udtrykke bekymring. 
Der har været afholdt to møder med Beredskabsstyrelsen hvor form og indhold 
har været afstemt. 
 
Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af beredskabsloven: 

Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 
2004 med de der følger af § 1 i lov nr. 534 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. 
november 2005, § 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 2 i lov nr. 1600 af 20. 
december 2006, § 1 i lov nr. 508 af 6. juni 2007 og lov nr. 1335 af 19. december 
2008. 

Økonomi 
Planen er en faglig plan, men skal bidrage til, at realisere en samlet besparelse på 
7,5 mio. kr.  Nærmere beregninger fremlægges på bestyrelsesmødet den 14. 
februar 2017. 
 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 
Endnu ikke afklaret. 
 
Bilag 
B. Nordjyllands Beredskab 2021 
 Bilag 1 - 12 
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Beredskabsdirektøren indstiller; 
 
- at Nordjyllands Beredskab sender plankomplekset til udtalelse i  

Beredskabsstyrelsen 
- at plankomplekset fremlægges i offentlig høring på Nordjyllands Beredskabs 

og ejer kommunernes hjemmesider i 6 uger 
- at plankomplekset efter behandling af bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen 

danner rammen for den plan for risikobaseret dimensionering der fremsendes 
til godkendelse i kommunerne i foråret 2017, efter bestyrelsens endelige 
godkendelse. 

 
Beslutning:  
- Indstillingen vedtaget med beslutning om at høring sker efter 

bestyrelsesmødet i februar 2017  
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3.  Udbud af brandslukning 
 

Resume 
I Nordjyllands Beredskab er der en række aftaler med Falck om brandslukning. 
Disse aftaler har forskellig løbetid, og det vil være hensigtsmæssigt for 
Nordjyllands Beredskab, at få disse samlet i én fælles aftale. Derfor ønskes 
brandslukning med relaterede opgaver i udbud for de 32 stationer der i dag 
betjenes af Falck. 
Bestyrelsen skal tage stilling til udbudsproces og udbudskriterier. 
 
Sagsfremstilling 
 
Det er besluttet, at Nordjylland Beredskabs nuværende kontrakter vedrørende 
32 stationer med Falck Danmark A/S skal konkurrenceudsættes. 
Konkurrenceudsættelsen vedrører ikke de 4 stationer i Aalborg, Frederikshavn, 
Thisted og Nibe.  
 
Udbuddet gennemføres i henhold til afsnit III i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 
(udbudsloven) vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser 
over tærskelværdien. Betydningen af dette er, at konkurrenceudsættelsen ikke 
er underlagt de samme restriktive procesregler som for traditionelle EU-udbud, 
efter det såkaldte light regime. Nordjyllands Beredskab kan frit tilrettelægge en 
proces, så længe den overholder EU-rettens grundlæggende principper om 
ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.  
 
Nordjyllands Beredskab har som procesform valgt at gennemføre processen som 
et ”offentligt udbud” med mulighed for forhandling. Denne proces er valgt af 
hensyn til det nuværende marked, som anses for at være meget begrænset i 
antallet af leverandører.  

  
Nordjyllands Beredskab vil gennem minimumskrav til tilbudsgivernes egnethed 
sikre, at den kommende leverandør har den fornødne faglige erfaring samt 
økonomiske formåen til at løfte opgaven før Nordjyllands Beredskab derefter vil 
tage leverandørens tilbud i betragtning og evaluere på indholdet. Nordjyllands 
Beredskab vil desuden ved gennemarbejdede tildelingskriterier sikre, at den 
kommende leverandør skal evne at beskrive og varetage den fulde håndtering af 
opgaven, hvilket har til hensigt at sikre, at Nordjyllands Beredskab er betrygget i 
valget af den vindende leverandør. 
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Egnethedskriterier: 

o Byder skal sandsynliggøre, at der er tale om en leverandør med en finansiel 
styrke og stabilitet der gør at leveringen af ydelserne er sikret i hele 
udbudsperioden. 

o Byder skal have dokumenteret erfaring med at levere ydelser med den 
bredde og dybde der er skitseret i udbudsmaterialet og Nordjyllands 
Beredskab 2021 som er Nordjyllands Beredskabs strategiplan frem til 2021. 

o Byder skal dokumentere erfaring med at drive deltidsberedskab i 
døgndrift, herunder rekruttering og fastholdelse af deltidsmandskab. 

o Løsningen skal tage udgangspunkt i lokationer i de 32 byer, hvor der i dag 
er placeret stationer af hensyn til den fastlagte responstid. 

o Byder skal dokumentere erfaring med, at levere til det offentlige og indgå i 
et bredt samarbejde med beredskabets øvrige aktører. 

o Al kommunikation skriftligt som mundtligt skal foregå på dansk. 
o Leverandøren er ISO 9xxx certificeret. 

 

Tildelingskriterier: 

1) Pris 25% 
2) Opgavens løsning herunder sikkerhed og arbejdsmiljø 40% 

 
 Organisering af beredskabsopgaven herunder forsyningssikkerhed 
 Kvalitetssikringssystemer, vedligeholdelsesprocedurer 
 Procedure for uddannelse, øvelse og træning 
 Løsningsbeskrivelse i form af bedst mulig bidrag til opfyldelse af 

Nordjyllands Beredskab 2021 
 

3) Samarbejde og udvikling 20% 
 
 Herunder effektivisering/reduktion af omkostningsbærende områder 
 Samarbejdets organisering og nøglemedarbejdere i dette samarbejde 

 
4) Implementering 15% 
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Procesplan: 

i. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til medio maj 2017 
ii. Modtagelse af bud – medio maj 

iii. Evaluering af tilbud maj 
iv. Forhandling juni - august 
v. Endelig kontrakt primo november 

vi. Kontraktstart 1. januar 2018 
 
Lovgrundlag 
Lov om offentlig udbud 

 
Økonomi 
Ingen 

 
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser. 
Ingen 

 
Bilag 
Ingen 
 
Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender proces for udbud  
- at bestyrelsen godkender udbudskriterierne, der kan blive tilrettet af 

juridiske grunde 

 
 
Beslutning:  

- vedtaget som indstillet 
- at bestyrelsen orienteres om de endelige udbudsbetingelser 
- at der indenfor budgetrammen indhentes et forslag til en alternativ 

løsning 
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