Til
Samtlige kommuner

Orientering om revision af planer for den risikobaserede dimensionering af
redningsberedskabet i forbindelse med samordninger
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale redningsberedskaber har KL og
Beredskabsstyrelsen drøftet nogle principielle spørgsmål i relation til proceduren for
revision af dimensioneringsplaner og i relation til skadestedsledelsen. Der var enighed
om at udsende en fælles orientering herom til kommunerne.
Procedure for revision af dimensioneringsplaner
De kommende samordnede redningsberedskaber skal senest inden udgangen af 2017 –
hvor den indeværende kommunale valgperiode slutter – have udarbejdet fælles planer
for den risikobaserede dimensionering af det samordnede redningsberedskab.
Den formelle procedure i den forbindelse er, at forslag til plan for den risikobaserede
dimensionering af det samordnede redningsberedskab behandles i den fælles beredskabskommission og indsendes til Beredskabsstyrelsen. Styrelsen gennemgår planforslaget og afgiver en udtalelse. Beredskabsstyrelsen vil i forbindelse med sin udtalelse
fortsat påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og
redningsberedskabets organisation, dimensionering mv.
På baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planforslaget med eventuelle ændringer/tilføjelser endeligt vedtages og umiddelbart herefter fremsendes til Beredskabsstyrelsens orientering.
Den beskrevne proces skal være afsluttet, således at den endeligt vedtagne fælles dimensioneringsplan kan iværksættes med virkning senest fra den 1. januar 2018.
Kommunerne kan derfor i forbindelse med etableringen af de nye beredskabsenheder
vælge, indtil videre, at videreføre de gældende planer for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, medmindre de kommende sammenlægninger – og dermed udviklingen – gør det nødvendigt at revidere de gældende planer på grund af væsentlige ændringer i redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og
materiel. I så fald skal den nævnte procedure ligeledes følges. Væsentlige ændringer i
forhold til dimensioneringen kan således ikke implementeres, før styrelsens udtalelse
foreligger, og planforslaget er endeligt vedtaget.
Beredskabsstyrelsen indgår gerne i en dialog og rådgivning med kommunerne om udarbejdelse af planer for den risikobaserede dimensionering for de nye enheder, inden
enhedens planforslag behandles i den fælles beredskabskommission. Beredskabsstyrelsen kan dog ikke afgive en egentlig udtalelse om et planforslag, før det er behandlet i
den fælles beredskabskommission.
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Skadestedsledelse
KL og Beredskabsstyrelsen er opmærksomme på, at der flere steder er overvejelser om
omlægninger af indsatsledervagten. Sådanne omlægninger kan – bl.a. som en følge af
en øget udrykningstid for indsatslederen – også få indflydelse på både serviceniveauet
og grundlaget for holdledernes opgaveløsning.
Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12,
stk. 1. Det indebærer bl.a., at der ved tilrettelæggelsen af indsatsledervagten skal tages
udgangspunkt i, at indsatslederen kan være fremme på skadestedet senest samtidig
med assistancestyrkerne eller med det første slukningstogs ankomst til de hændelser,
hvor der forudsættes en indsatsleders tilstedeværelse. Dette skal ses i lyset af, at holdlederen ikke, heller ikke når denne fungerer som teknisk leder, kan varetage ledelsen af
andre indsatte hold end sit eget. Baggrunden for dette er:




At holdlederen har det faglige og sikkerhedsmæssige ansvar for det hold, han
leder, og derfor kun i et begrænset omfang vil kunne være optaget af andre
opgaver.
At holdlederen ikke er uddannet til at lede andre ledere.

Ovenstående er i regi af Kommuneudvalget drøftet med Foreningen af Kommunale
Beredskabschefer, der udtrykte enighed i, at holdlederens rolle som udgangspunkt ikke
bør omfatte ledelse af mere end sit eget hold, dvs. at indsatslederen fortsat bør være
fremme senest sammen med assistancestyrkerne. Overvejelser om omlægning og den
endelige tilrettelæggelse af indsatsledervagten bør derfor omfatte konkrete vurderinger
af skadestedsledelsen under ét. Elementer, der bør indgå i disse vurderinger, kan for
eksempel være:




Udrykningstid for indsatslederen til objekter eller opgavetyper, hvor holdlederen ikke forudsættes at kunne løse opgaven alene med sit hold.
Udrykningstiden for påregnelige assistancestyrker i forhold til indsatslederens
ankomst til skadestedet.
Opgavens art og kompleksitet i forhold til holdlederens kompetencer til og muligheder for at kunne igangsætte og gennemføre indsatsen indtil assistancestyrkers og indsatslederens ankomst til skadestedet.

Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning og KL besvarer gerne
spørgsmål i relation til det anførte.
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