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NYHEDSBREV APRIL 2016 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som 

der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen 

til at kontakte Anja på post@bsik.dk 

 

Direktørens indstilling om Fase 2 er nu klar til Beredskabskommissionen 
Beredskabskommissionen træder sammen den 2. maj 2016, hvor en række spændende punkter skal drøftes. 

Bl.a. fastlægges den fremtidige driftsmodel for kursuscenter Moselund. Placeringen af beredskabets 

administration aftales endeligt og justeringer i budget 2016 skal godkendes.  

 

Det er også på mødet den 2. maj, at Beredskabskommissionen skal tage endelig stilling til, hvordan vi kommer 

i mål med besparelserne i Fase 2. Den nye dimensionering, som blev vedtaget i januar, skulle jo sammen med 

justeringer i antallet af fuldtidsansatte bidrage med effektiviseringer og harmoniseringer for i alt 3,0 mio. 

kroner (kaldet Fase 1).  

 

Tilbage står så at finde de resterende 3,9 mio (Fase 2). De fleste husker måske, at den totale besparelse på 

beredskabet oprindeligt var 15 % af driftsøkonomien sv.t. godt 6,9 mio.  

 

I bestræbelserne på at finde de resterende besparelser har en række scenarier været undersøgt nærmere 

for at kortlægge om ændringer i brandstationernes placering, lukning af brandstationer, ændret organisering 

af redningsindsatsen med 1-minuts frem for 5-minutters beredskaber m.v. kunne bidrage til en øget 

effektivisering uden at kompromittere kriterierne om forsvarlighed, robusthed og servicemålene for 

responstid. 

 

Scenarierne har været fremlagt og drøftet på et temamøde i Beredskabskommissionen den 5. april 2016. På 

baggrund af drøftelserne på temamødet kan følgende konkluderes: 

 Indførelse af 1-minuts beredskaber til erstatning for en eller flere 5-minutters stationer må anses for 

udelukket, da det driftsøkonomisk er en langt dyrere løsning.  

 Flere brandstationer kunne formentlig lukkes uden at kompromittere de fastsatte servicemål for 

responstid.  

 Imidlertid kan ingen stationer undværes uden at beredskabets robusthed svækkes i alvorlig grad. 

 Der kan på længere sigt opnås yderligere driftsfordele og effektiviseringer ved et tættere samarbejde 

med naboberedskaber, samarbejdspartnere og leverandører. Beredskabsdirektøren foreslår derfor, 

at der afsættes tid til kortlægning af disse muligheder i 2016-2017. 

 Der er behov for grundig analyse af udviklingsmulighederne for Beredskab & Sikkerhed. 

Beredskabsdirektøren foreslår derfor, at Beredskabskommissionen gives mulighed for at påvirke det 

visionsarbejde, der skal lægges til grund for fastlæggelsen af beredskabets fremtidige strategi. Et 

færdigt beslutningsgrundlag skal ligge klart til den nye beredskabskommissions første møde i januar 

2018. 



 
 

 

Beredskabsdirektøren indstiller på baggrund af temamødet således til Beredskabskommissionen: 

At arbejdet med implementering af den i januar 2016 vedtagne dimensionering fortsættes med fokus 

på at opnå stabil drift. 

At krav om løbende optimering og effektivisering fastholdes og at der igangsættes analyse af yderligere 

samarbejdsmuligheder med naboberedskaberne, samarbejdspartnere og leverandører med 

afrapportering til Beredskabskommissionen i foråret 2017. 

At der udarbejdes strategi for Beredskab & Sikkerheds udviklingsmuligheder til beslutning, når den nye 

Beredskabskommission træder sammen i januar 2018. 

At Beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelserne, at de forudsatte besparelser i Fase 

2 ikke realiseres. 

 

Såfremt Beredskabskommissionen vælger at følge direktørens indstilling, så skal kommunalbestyrelserne 

finde de 3,9 mio. kroner på andre områder uden for beredskabet. 

 

Beredskabskommissionen drøfter indstillingen på mødet den 2. maj. Derefter sendes sagen videre til 

behandling i de fire kommunalbestyrelser. 

 

Du kan læse hele sagsfremstillingen til Beredskabskommissionen på www.norddjurs.dk 

 

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.  

 

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk         

Område Nord: Steen Eilenberg: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 
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