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Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

KLs bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgøresle om 
personel i redningsberedskabet

Tak for udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
personel i redningsberedskabet.

KL har følgende bemærkninger: 

Nr. 3: Udtrykket "regionale" eksisterer fortsat i beredskabslovens §7 og 
definerer den del af det statslige beredskab, der har operative opgaver. 
Da uddannelsen netop sigter til operative opgaver, bør udtrykket 
opretholdes.    

Nr. 7: KL noterer sig med tilfredshed, at kravet om et års karens 
frafaldes.   

Nr. 9, nr. 10 og nr. 12: Det fremgår flere steder i ændringsudkastet, at 
uddannelsen skal beskrives i planen for det kommunale 
redningsberedskab. KL har ikke som sådan bemærkninger til det krav, 
men gør opmærksom på, at der ikke tidligere været krav om, at 
uddannelse skal beskrives i planen for det kommunale 
redningsberedskab, hvorfor der er tale om en administrativ ekstraopgave.

Nr. 15: Det foreslås, at bestemmelsen ophæves, idet det må forudsættes, 
at alle relevante indsatsledere har gennemgået overgangsuddannelsen. 

Nr. 19: Stk. 4 "Når personel ikke har virket i funktionen i mere end 5 år, 
anses uddannelseskravet efter §26, stk. 1-3, ikke længere for opfyldt", 
synes for vidtgående og bør enten udgå eller ændres, så der alene 
kræves gennemførelse af de i stk. 2 og 3 anførte efteruddannelser. Det 
må altid bero på en arbejdsgivers ansvar, at en uddannet person, der 
skal varetage en opgaver også reelt er efteruddannet og opdateret på 
passende måde. 

Det forekommer uhensigtsmæssigt, hvis hele uddannelsen bortfalder 
efter fem år. Der ses os bekendt ikke indenfor andre sektorer generelt at 
være tendens til at "annullere" uddannelse efter en kortere periode, hvor 
relevant efteruddannelse og opdatering bør kunne bringe vedkommende 
klar. Der vil være udgifter forbundet med at "begynde" forfra. Herudover 
kan det også være en barriere for rekruttering af mandskab, der er 
kortere periode er ude eller har varetaget andre opgaver, hvis 
uddannelsen er annulleret. 
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Høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Beredskaber. 

Der henvises i øvrigt til høringssvar fra Hovedstadens Beredskab. 

KL tager generelt forbehold for politisk behandling.

KL tager også forbehold for, at der er økonomiske konsekvenser af 
bekendtgørelsesændringerne, som må drøftes i forbindelse med en 
økonomisk høring.    

Med venlig hilsen

Nete Herskind

c.c. Danske Beredskaber 
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