
Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt  

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og  

beslutninger 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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4. Lukkede sager 

4.1. Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 på trap-
perne 

SAG NR.: 000238263 ach 

 

Baggrund 

Som led i aftale om redningsberedskabet 2012 er der gennemført en om-

fattende analyse af det samlede redningsberedskab i Danmark. Analysen 

har haft bl.a. til formål at vurdere effektiviseringspotentialer og skal bi-

drage til, at det samlede redningsberedskab dimensioneres på den mest 

hensigtsmæssige måde. Resultaterne skal indgå i ny aftale for redningsbe-

redskabet der skal gælde fra 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at sekretariatet arbejder for at besparelsesmålet på 50 mio. 

kr., der omtales i kommissoriet for udvalget, så vidt muligt realiseres på 

områder, hvor ændringerne ikke får konsekvenser for serviceniveauet. 

 

Sagsfremstilling  

Analysearbejdet er gennemført i regi af Udvalget for Budgetanalyse af 

redningsberedskabet 2012 med deltagelse af Forsvarsministeriet, KL, Be-

redskabsstyrelsen og Finansministeriet. Analysearbejdet er gennemført 

med bistand fra Deloitte. KL har haft tæt samarbejde med FBK (For-

eningen af Kommunale Beredskabschefer) 

 

Udvalget har haft til opgave, dels at analysere det nuværende niveaudelte 

redningsberedskab med henblik på at identificere størst mulige effektiv i-

seringsgevinster, dels at vurdere, om der vil kunne opnås endnu større 

fordele økonomisk og beredskabsfagligt ved at ændre redningsberedska-

bets struktur og /eller ved at ændre opgavefordelingen mellem stat og 

kommuner. 

 

Der er gennemført en kortlægning af både det kommunale og statslige 

beredskabs rammer, ressourceforbrug, planlægning, produktion, indsæt-

telse samt internationale tendenser på beredskabsområdet. 

 

De 5 analyser af effektiviseringsmulighederne inden for beredskabets 

nuværende niveaudelte struktur omfatter analyser af: 

• Dimensionering, arbejdstid og stationsstruktur i kommunerne 

• Det statslige regionale beredskab 

http://kl01s45/opus2000/expanded.asp?Type=0&Ident=SAG000238263


Teknik- og Miljøudvalget  |  04-10-2012 

 SIDE  |  4 

• Opgaver vedr. brandforebyggelse, planlægning og statslig administra-

tion 

• Beredskabsindsættelsen i kommunerne 

• Indkøb i både stat og kommuner. 

 

Afrapportering på vurdering af de økonomiske og beredskabsfaglige for-

dele ved at ændre redningsberedskabets struktur udestår ind til videre, 

men vil indgå som en del af udvalgets samlede afrapportering. 

 

Deloitte har i analyserne af effektiviseringsmulighederne inden for be-

redskabets nuværende niveaudelte udarbejdet effektiviseringsforslag for i 

alt 200-315 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. 

 

Sekretariatet er meget langt fra enige i Deloittes vurderinger og har givet 

udtryk for, at vi ikke kan indestå for flere af betragtningerne og bereg-

ningerne, da der ikke er taget højde for afledte økonomiske konsekven-

ser. Vi har gentagne gange påpeget, at forslagene vil medføre servicefor-

ringelser og have en række andre afledte konsekvenser for husejere, liv 

og helbred, som følge af ændringerne i den leverede service.  

 

Dette er en opgave der skal løses, inden forslag lægges frem for det poli-

tiske niveau, der ændrer den nuværende service. Sekretariatet vurderer, at 

det er væsentligt, at man politisk får et retvisende grundlag til støtte for 

de videre beslutninger, der vil sikre fastholdelsen af et tidssvarende og 

forsvarligt redningsberedskab.  

 

Der vil på mødet blive givet en mundtlig supplerende status for arbejdet. 

 

Beslutning 

 

 

 

 


