
Beredskabsområdet

Nordjylland

Pejlemærker og tidsplan



Pejlemærker – Myndighedsopgaver

• Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling

• Nærvær i brandsyn

• Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på 

serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering)

• Sikre mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse

• Forebyggelse opprioriteres



Pejlemærker – Operative opgaver

• Ingen forringelse af responstiden

• Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd

• Anvendelse af den bedst mulige teknologi

• Fortsat statsligt beredskab i Thisted



Pejlemærker – i øvrigt

• Strukturtilgang – 3 niveauer

- Fællesopgaver for alle 11

- Klyngebaseret samarbejde (fx 4)

- Den enkelte kommunalbestyrelse

• Øvrige opgaver, der løses af beredskaber skal 

håndteres effektivt

• Som minimum realisering af den nordjyske andel af de 

75 mio. kr.

• Redningsberedskabets strukturudvalgs principper



Opgaver, der skal beskrives

• Vagtcentral

• Øvrige opgaver, der løses af beredskaberne

• Myndighedsopgaverne

- Risikobaseret dimensionering

- Brandteknisk byggesagsbehandling

- Brandsyn

- Kontraktstyring

Fordele/ulemper og anbefalinger ifht at placere de forskellige 

opgaver 1, 4 eller 11



Opgaver, der skal beskrives

• Organisering 

- Politisk, herunder beredskabskommissionen

- Administrativ

• Operativ struktur, herunder samspillet med det statslige 

beredskab 

Fordele/ulemper og anbefalinger ifht at placere de forskellige 

opgaver 1, 4 eller 11



Overordnet tidsplan

12/9-14 KKR beslutter pejlemærker og tidsplan

Udarbejdelse af oplæg med 

delafrapportering til borgmesterkredsen og 

KKR i relevant omfang

1/2-15: Arbejdsgruppernes endelige afrapportering

24/4-15 Endelig behandling i KKR

Implementering

1/1-16 Ikrafttræden



Arbejdsgrupper mv.

Styregruppe: Nedsat i regi af KDK med kommunaldirektører og 

de tre arbejdsgruppeformænd

Myndighed: Andreas Duus, Hjørring (fmd)

2 beredskabschefer

2 tekniske chefer

Vagtcentral, øvr. opg.: Christian Roslev, Frhavn (fmd)

Jørgen Pedersen, Aalborg

Repr. fra Falck

Operativ struktur: Søren Gais Kjeldsen, Aalborg (fmd)

4 beredskabschefer (klyngerne)

Statslig beredskabschef, Thisted

2 tekniske chefer

Repr. fra Falck (i dele af opgaven)

Organisering, jura mv: Styregruppen



Inddragelse

Beredskabscheferne: Nedsættes som følgegruppe, der 

løbende inddrages ifht alle 

arbejdsgrupperne

1. møde afholdes primo oktober

Falck: I arbejdsgrupper og ved møde 

med styregruppen i relevant 

omfang


