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Opgaven 

 

• Udarbejde forslag til udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL 
om samling af beredskaber 

 

• Forslaget videresendes til de Nordjyske kommuner til endelig 
stillingtagen 

 



Mål: 
• 1 – 4 – 11 
• Ingen forringelse af responstiden  
• Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd  
• Anvendelse af den bedst mulige teknologi  
• Fortsat statsligt beredskab i Thisted  
• Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling, Nærvær i brandsyn  
• Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den 

risikobaserede dimensionering)  
• Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse  
• Forebyggelse opprioriteres  
• Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt 
• Anvise veje til realisering af bloktilskudsreduktionen på i alt ca. 7,5 mio. kr. 

indenfor den operative del 
 



Organisation 

• Bestyrelse/beredskabskommission med deltagelse af alle kommuner 
• Forretningsudvalg med deltagelse fra hver klynge 

 

• Overordnet koordineringsgruppe med deltagelse af diverse interessenter 
(politi, medarbejdere, frivillige) 
 

• Administrativ organisation med 
• Direktør 
• Leder af vagtcentral 
• 4 klyngeledere 
 

• Koordineringsgrupper for hver klynge 



Økonomi – rationaler: 

• Samlet administration og ledelse – 1-2 mio. kr. årligt 

 

• Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre – 2-4 mio. kr. årligt 

 

• Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende 
dimensionering, herunder optimering materiel-samling – 1-5 mio. kr. 
årligt 

 

• Genforhandling af kontrakter – 2-3 mio. kr. årligt og mere på sigt. 

 



Økonomi - anbefalinger: 
• Reduktionen på 7,5 mio. kr. indarbejdes fra år 1 

 

• Hver kommune starter med en betaling svarende til udgifterne i 2014 
fratrukket egen andel af de 7,5 mio. kr. 

 

• Organisationen skal ikke eje bygninger. 

 

• Øvrig materiel overdrages 

 

• Den nye organisation (med bestyrelsen i spidsen) skal bl.a. 
• Vurdere om der er yderligere potentialer på sigt 
• Udarbejde forslag til ny betalingsmodel (hvor udgangspunktet er betaling pr indbygger) 
• Begge dele skal ske sideløbende med udarbejdelse af en fælles risikobaseret 

dimensionering 



Og hvad så herfra: 

• KKR videresender oplægget til byrådene 

 

• Byrådene principbehandler tilslutningen til det nye fælles selskab i maj 

 

• Ny direktør og implementeringsorganisation starter op 1. juni. 

 

• Endelig godkendelse af selskabsdannelsen i byrådene i november 

 

• Ikrafttræden 1. januar 2016 



 

 

? 


