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1. Etablering af fælleskommunalt beredskab 

 
Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15 

 
Resumé 

Beredskabsdirektøren fremlægger notat om etablering af et fælleskommunalt beredskab for Randers, 
Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Notatet drøftes i den politiske styregruppe som forløber for 
den efterfølgende behandling af effektiviserings-scenarierne. 

 

 
Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren fremlægger notatet "Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, 
Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner". 

Notatet er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet med 
etableringen af et fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs 
kommuner.  

Notatet fremlægges til drøftelse i den politiske styregruppe og vil danne udgangspunkt for de videre 
forberedelser. Jf. procesplanen vil der i de kommende måneder blive arbejdet med at udarbejde forslag 
til risikobaseret dimensionering og forslag til vedtægter/samordningsaftale for det fælleskommunale 
beredskab. 

De fire kommuners individuelle risikobaserede dimensioneringer skal først og fremmest sammenskrives 
til én risikobaseret dimensionering. Dette arbejde pågår pt.  

Dernæst skal den reviderede risikobaserede dimensionering fremsendes til udtalelse i 
Beredskabsstyrelsen primo september 2015 for at kunne endelig vedtages i de fire 
kommunalbestyrelser i november/december. Det er en forudsætning for Beredskabsstyrelsens 
sagsbehandling, at de fire kommuneres beredskabskommissioner i fællesskab fremsender den 
reviderede risikobaserede dimensionering.   

De elementer, der kan indgå i den risikobaserede dimensionering, skal derfor være prioriterede i den 
politiske styregruppe snarest muligt, hvorefter arbejdet med den risikobaserede dimensionering kan 
pågå i juni og juli 2015.   

Elementerne, som kan indgå i den risikobaserede dimensionering, behandles i et senere punkt på den 
politiske styregruppes møde, hvor en række konkrete scenarier for harmonisering og effektiviseringer 
fremlægges. Scenarierne er også kort præsenteret i vedhæftede notat.,  

Der ønskes en drøftelse af notatet "Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, 
Norddjurs og Syddjurs kommuner". 

På mødet fremlægges en revideret procesplan.  

 

 
Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe 
at notatet "Etablering af fælleskommunalt beredskab" tages til efterretning
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Beslutning 

Notatet blev taget til efterretning  

 

 
Bilag 

• Notat etablering af fælles beredskab 

 
 
 
2. Drøftelse af effektiviseringsscenarier 

 
Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15 

 
Resumé 

Der er udarbejdet et notat om mulige effektiviseringsscenarier for det kommende fælleskommunale 
beredskab 

 

 
Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet en række scenarier for ændringer af  

• Harmonisering af ankomsttiderne                    

• Harmonisering af afgangstiderne                      

• Harmonisering af førsteudrykningen              

• Etablering af basisberedskab og klyngeberedskab                 

• Specialmateriel i klyngeberedskabet               

• Indsatsledelse                              

• Indsatsleder ved mindre uheld                          

• Ændringer af stationer              

• Færre holdledere         

• Reduktion i antal fastansatte      

Scenarierne er beskrevet i vedhæftede "Notat vedrørende scenarier for effektiviseringer"  og 
vil blive præsenteret på styregruppemødet. 

Der ønskes en tilkendegivelse af hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og indarbejdes i 
forslag til Risikobaseret Dimensionering. 
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Nedenfor følger en kort opsummering af effektiviseringsscenarierne og deres 
besparelsespotentiale: 
Scenarie  Kort forklaring Effektiviseringspotentiale 

Scenarie A 

Harmonisering af 
ankomsttider 

Harmonisering af ankomsttider. 

Det er vigtigt, at serviceniveauet er 
harmoniseret i de fire kommuner. 

Kr. 0 

Scenarie B 

Harmonisering af 
afgangstider 

Afgangstiden er i dag fastsat til 5 minutter i 
alle kommuner bortset fra Randers by, hvor 
der køres med 1-minuts afgangstid for 
førsteudrykningen.  

 Dækning af Randers by med 5-minutters 
beredskab døgnet rundt.  

 Alternativt 5-minutters beredskab i aften og 
nattetimerne samt i weekender. 

 Effektiviseringspotentialet afhænger af 
forhandlinger med Falck. 

  

  

Kr. 2,5 mio. 

Kr. 2,0 mio. 

Scenarie C 

Harmonisering af 
førsteudrykningen 

Der køres i dag med lav bemanding i en HSE 
(hurtig slukningsenhed) i Randers til udvalgte 
opgaver (bl.a. til ABA-udkald - automatisk 
brandalarmeringsanlæg). 

 En harmonisering af førsteudrykningen 
betyder, at man også i Randers fremover 
kører med 1 holdleder og 3 brandmænd til 
ABA-udkald. Dette personale er i forvejen på 
vagt. 

  

Effektiviseringspotentialet 
afhænger af forhandlinger 

med Falck, men ved en 
opgradering i Randers til 1+3 

kan den nuværende HSE-
ordning nedlægges. 

Scenarie D 

Etablering af 
basisberedskaber og 
klyngeberedskaber 

Fremover foreslås Basisberedskaber og 
Klyngeberedskab indført. Et basisberedskab 
skal døgnet rundt kunne bemande 1 
tanksprøjte med 1 holdleder og 3 
brandmænd.   

Basisberedskabet kunne omfatte: Hammel, 
Hinnerup, Hornslet, Knebel, Kolind, Fjellerup, 
Ø. Tørslev, Langå. 

 Til support for basisberedskabet oprettes 
Klyngeberedskaber, som foruden 
basisberedskab også kan levere 
tankvognskapacitet og specialmateriel. 
Klyngeberedskaberne skal døgnet rundt 
kunne stille 1 holdleder og 7 brandmænd. 
Klyngeberedskaberne udstyres med 
alarmmodtagere med retursvar, så der kun 
aktiveres det præcise antal brandfolk, som 
den aktuelle opgave påkræver. 
Klyngeberedskaberne kunne være: Hadsten, 
Rønde, Ebeltoft, Grenå, Allingåbro og 

Kr. 1 mio. men forudsætter 
investering i tanksprøjter og 

bippere med retur svar 
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Randers. 

Scenarie E  

Placering af 
specialmateriel i 
klyngeberedskaberne 

Fremover kan specialmateriel fordeles i 
Klyngeberedskaberne i overensstemmelse 
med de kortlagte risici for det konkrete 
geografiske område.  

Effektiviseringspotentialet 
afhænger af endelig 

materielsammensætning 

Scenarie F 

Indsatsledelse 

Der køres i dag med 4 indsatsledere i de fire 
kommuner. Det vurderes muligt og forsvarligt 
at reducere antallet af vagthavende 
indsatsledere til 2 fordelt på en Øst og Vest 
opdeling, idet der fremover kan ses bort fra 
kommunegrænserne og samtidig indføres en 
harmonisering af anvendelsen af holdledere 
som tekniske ledere. 

  

Kr. 900.000 – 1,4 mio. 

Scenarie G 

Forslag om anvendelse 
af indsatsleder til 
mindre spilduheld 

Favrskov og Randers kommuner har i dag 
god erfaring med at fremsende 
indsatslederen alene til mindre miljøopgaver, 
som typisk betegnes som ”mindre spild af 
kendt stof”. Indsatslederbilen er sparsomt 
forsynet med materiel til at fjerne spildet og 
derved undgås alarmering af 
førsteudrykningen. En tilsvarende ordning kan 
implementeres på Djursland. 

  

Kr. 60.000 

Scenarie H 

Ændring af stationer 

Antallet af basisberedskaber kan reduceres 
på forskellig vis uden at kompromittere 
ankomsttiderne. En flytning af station Hadsten 
til den sydlige bydel kan bevirke, at Hinnerup 
kan dækkes fra Hadsten, hvorved station 
Hinnerup kan nedlægges.  

Hornslet kan opgraderes til Klyngeberedskab, 
hvorved Rønde kan nedlægges.  

Potentialet afhænger af forhandling med 
Falck vedr. station Hinnerup. 

  

  

  

Kr. 800.000 

Kr. 1,2 mio. 

Scenarie I 

Reduktion i antallet af 
holdledere 

Enkelte stationer har i dag et meget højt antal 
holdledere. Det kan overvejes, at antallet af 
holdledere skal tilpasses de aktuelle behov på 
baggrund af indførelse af basis- og 
klyngeberedskaber. 

Afhænger af reduktionen i 
antal medarbejdere. 

Scenarie J 

Reduktion i antal 
fastansatte 

Der er formentlig mulighed for at justere i 
antallet af fuldtids fastansatte medarbejdere i 
takt med realiseringen af ventede synergier 
ved sammenlægningen. 

Afhænger af reduktionen i 
antal medarbejdere. 
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Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe 
at den politiske styregruppe tilkendegiver hvilke scenarier, der indarbejdes i forslag til Risikobaseret 

Dimensionering 
 

 
Beslutning 

Kataloget med effektiviseringsscenarier udsendes direkte til samtlige 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne ligesom medarbejderne orienteres herom, hvorefter materialet 
lægges på hjemmesiden 

Den politiske styregruppe anmodede den administrative styregruppe om at fremlægge et konkret forslag 
til en basisdimensionering  for de fire kommuner, hvori effektiviseringsforslag  er indarbejdet. 

 

 
Bilag 

• Scenarier for effektivisering - notat 
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3. Forslag til navn for det fælles beredskab 

 
Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15 

 
Resumé 

Der fremlægges 3 forslag til navn for det fælles beredskab for Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og 
Randers kommuner. 

Det foreslås at der vælges et navn, som fungerer som arbejdstitel frem til godkendelse af 
samordningsaftale/vedtægter. 

 

 
Sagsfremstilling 

Den administrative styregruppe blev på mødet i den politiske styregruppe den 8. maj anmodet om at 
udarbejde 2-3 forslag til navn for det fælleskommunale beredskab.  

Der er indkommet 100 idéer til navnet fra i alt 62 medarbejdere/frivillige ligesom navnet blev drøftet i 
den politiske styregruppe på det seneste møde.  

Den administrative styregruppe har lagt vægt på tre kriterier i drøftelserne om navngivningen: 

1.     Navnet skal understrege det brede, beredskabsfaglige fokus, som er eksistensberettigelsen for 
fremtidens beredskab. 

2.     Navnet kan signalere geografisk tilknytning til de involverede kommuner, men behøves ikke at 
gøre det. 

3.     Navnet må ikke kunne forveksles med Østjyllands Brandvæsen 

 Ad 1. Bredt beredskabsfagligt signal 

Beredskabet skal selvfølgelig slukke brand, men reelt set udgør beredskabets ”blå-blink-opgaver” 
maksimalt mellem 3 og 6 % af den samlede opgaveportefølje. Randers, Favrskov, Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner ønsker at skabe et moderne, robust, fleksibelt og serviceminded 
redningsberedskab, der udgør det centrale omdrejningspunkt for kommunernes arbejde med 
risikostyring, forebyggelse, brand og redning, beredskabsplanlægning og fortsat drift. Beredskabets 
vigtigste opgave er gennem forebyggelse og parathed at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne.  

Styregruppen finder det derfor vigtigt, at man netop i navngivningen understreger det bredere fokus, der 
skal åbne borgernes, erhvervslivets og de kommunale organisationers øjne for beredskabets potentiale.  

 Ad 2. Geografisk tilknytning er en mulighed 

Det har vist sig vanskeligt at lave en geografisk kobling idet stort set alle navne ekskluderer en eller 
flere af de involverede kommuner. Til eksempel kan nævnes 

• Nordøstjyllands Beredskab (geografisk dækker ”Nordøstjylland” fra Skagen til Mariagerfjord) 

• Nordøstdjurs Brand og Redning (Favrskov ikke inkluderet) 

• Beredskab Østjylland (forveksles nemt med Østjyllands Brandvæsen) 



 
Politisk styregruppe for beredskab 
10. juni 2015 kl. 16:00 
Referat 

Randers Kommune 
Side 8 af 10 

 

 

 En afdækning af, hvor benævnelsen Kronjylland anvendes viser at Kronjylland dækker meget bredt.  

Et par eksempler på organisationer der dækker samme eller større geografiske område som det 
fremtidige beredskab, viser dette. Naturstyrelsen Kronjylland dækker Viborg, Randers, Norddjurs og 
Syddjurs kommuner, Lederne Kronjylland dækker Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs 
kommuner og Venstres lokale Europaudvalg Kronjylland består af følgende kommuner: Randers, 
Favrskov, Norddjurs og Syddjurs 

 Ad 3. Undgå sammenblanding med Østjyllands Brandvæsen 

Af hensyn til beredskabets fremtidige kunder er det væsentligt, at der ikke kan opstå forvirring mellem 
Østjyllands Brandvæsen og det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner. Navne hvori ordet Østjylland eller Østjysk indgår, er derfor diskvalificeret. 

Der fremlægges 3 navne forslag  

Forslag 1: Beredskab Randers, Favrskov, Djursland 

 Forslag 2: Beredskab Kronjylland 

 Forslag 3: Beredskab og Sikkerhed. 

og det foreslås at den politiske styregruppe vælger et navn for det fælles beredskab og at dette fungerer 
som arbejdstitel frem til den endelige godkendelse af samordningsaftale/vedtægter i byråd og 
kommunalbestyrelse i efteråret 2015 

 
Den administrative styregruppe indstiller til den politiske styregruppe 
at der træffes beslutning om ét af følgende navne: 

Forslag 1: Beredskab Randers, Favrskov, Djursland 

Forslag 2: Beredskab Kronjylland 

Forslag 3: Beredskab og Sikkerhed 

at      det valgte navn fungerer som arbejdstitel frem til den endelige godkendelse af 
samordningsaftale/vedtægter i byråd og kommunalbestyrelse i efteråret 2015 

 

 
Beslutning 

Indstillingen tiltrådt idet styregruppen som arbejdstitel valgte forslag 3: Beredskab og Sikkerhed, 
suppleret med undertitlen Randers, Favrskov, Djursland  

 

 
4. Gensidig orientering 

 
Sagsnr: 14.00.00-A00-1-15 

 
Sagsfremstilling 

Intet
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Samlet bilagsliste 
Bilag 

• Notat etablering af fælles beredskab 

• Scenarier for effektivisering - notat 
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