
Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S 

1 
 

 
Møde: Bestyrelsesmøde nr. 4- 2022 

Dato: Tirsdag den 13.12.2022 kl. 10.00 

Mødested: Hotel Søparken, Aabybro 

Deltagere: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune 

 Jesper Greth, Rebild Kommune 

 Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune 

 Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune  

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune 

 Per Clausen, Aalborg Kommune 

Søren Smalbro, Hjørring Kommune 

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune 

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune 

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune 

 Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi 

 Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi 

 Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør 

 Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab 

  

Afbud:  

 

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab 

 

  



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S 

2 
 

 

 

Indholdsfortegnelse: 

 

Åben Dagsorden: 

Pkt. Overskrift      Side 

1.   Økonomi orientering        3 

2.   Leasingaftale        5 

3.  Brand og sikkerhedsgennemsyn ved virksomheder     7 

4.    Operativ dimensioneringsplan         9 

5.   Formandskabets orientering      12 

6.  Statusrapport        13 

Lukket Dagsorden: 

7.   Hensigtserklæring      

 

 

  



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S 

3 
 

 

Punkt 1 

Økonomi orientering (til orientering). 

 

Resume: 

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til 

bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab økonomirapporter med fokus på driftsbudgettet 

og det forventede regnskab. 

 

Sagsfremstilling: 

Nordjyllands Beredskab overgår til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2023 og derfor sker 

der forskydninger i indtægter og udgifter i regnskabet. Alle afdelinger er blevet bedt om 

at udsende fakturaer for 2022 tidligere, således at antallet af restancer ved overgangen 

til nyt økonomisystem minimeres. Dette bevirker, at regnskabet på nuværende tidspunkt 

udviser større indtægter end normalt. Disse vil blive udlignet af mindre indtægter i 

december måned 2022.  

Den generelle tilbageholdenhed har betydet, at budgetterede projektmidler og 

investeringspulje først er effektueret i årets sidste måneder for at sikre, at eventuelle 

merudgifter i 2022 kunne dækkes først. Ovenstående forhold bevirker, at et 

økonomiudtræk pr. 30. november ikke vil være retvisende og sammenligneligt med 

tidlige år, og af den grund vil afrapporteringen denne gang ske udelukkende i tekstform. 

Det seneste år har der været færre udgifter til lønninger grundet langtidssygemeldinger 

og vakante perioder i nogle stillinger. Der er løbende sket optimering af driften, dette 

bevirker at omkostningerne har kunnet holdes nede trods høj inflation i samfundet. 

De igangsatte investeringer har forskellige karakter. Der sker udskiftning af forældet IT-

udstyr til at dække fremtidige krav og behov. Der investeres i energioptimerende tiltag 

med kort tilbagebetalingstid, ex. lyskilder i garageanlæg og ventilationsanlæg. Der er 

endvidere planlagt afvikling af leasinggæld. Endelig er der investeret i materiel for at 

sikre arbejdsmiljøet ex. vaskeposer til branddragter, kommunikationsudstyr til både, 

overtryksventilatorer på batteri samt udskiftning af røgdykkerudstyr.  

Der opleves leveringsproblemer, primært på levering af køretøjer, som kan bevirke en 

forskydning af udgifterne. Nogle af investeringerne i 2022 skal skabe besparelser, der i 

fremtiden skal være med til at finansiere de produkter, der på nuværende tidspunkt er 

påvirket af leveringsproblemer. 
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Nordjyllands Beredskab forventer at regnskabsåret 2022 afsluttes med et overskud på 

ca. 1 mio. kr. Et overskud der skal være med til at genoprette en sund egenkapital og 

derved skabe et internt sikkerhedsnet til kommende tider. 

 

Lovgrundlag: 

Ingen 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Ingen  

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning   
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Punkt 2 

Leasing (til beslutning). 

 

Resume: 

Den masteraftale der ligger til grund for de leasingaftaler der indgås efter 

investeringsplanensom godkendes af bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab udløber. 

 
Sagsfremstilling: 

Nordjyllands Beredskab skal have den nuværende masteraftale på leasing fornyet. 

Leasing er for nuværende den billigste finansieringsform i forhold til køb af køretøjer og 

større anskaffelser af materiel. Det anbefales derfor at Nordjyllands Beredskab indgår en 

ny aftale med KommuneLeasing. En kommende masteraftale vil i lighed med den 

tidligere aftale have en ramme på 50 mio. kr. Aftalen skal genforhandles, når enten 

beløbsrammen nås eller tidsrammen for kontrakten udløber. En sådan masteraftale vil 

altid være med udgangspunkt i flexleasing. 

Nedenfor ses en beregning fra KommuneLeasing på et brandkøretøj til 2.800.000 kr. og 

et mindre køretøj til 200.000 kr. på henholdsvis fast og variabel rente. 

Anskaffelsesbeløb 2.800.000 2.800.000 200.000 200.000 

Løbetid 20 år 20 år 5 5 

Kvartalsvis leasingydelse 42.530 46.591 8.672 8.887 

Leasingydelsen er variabel/fast Variabel Fast Variabel Fast 

Dato for 1. ydelse 01.02.2023 01.02.2023 01.02.2023 01.02.2023 

Antal ydelser 80 80 20 20 

Restværdi ved udløb 100.000 100.000 40.000 40.000 

Samlet tilbagebetaling 3.502.400 3.827.280 213.440 217.740 

Beløbene er ekskl. moms. 

    
I den nuværende masteraftale er alle underliggende aftaler, indgået med en variabel rente.  

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 
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Økonomi: 

Indeholdt i driftsbudgettet. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Ingen 

 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender ny masteraftale på kr. 50.000.000,- for perioden frem til 

31. december 2026. 

- at bestyrelsen godkender at Nordjyllands Beredskab indgår aftalerne med en fast 

rente 
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Punkt 3 

Brand og sikkerhedsgennemsyn ved virksomheder (til orientering). 

 

Resume: 

Ved udarbejdelse af Nordjyllands Beredskabs risikobaseret dimensionering blev der ved 

flere møder med direktioner og politikere i de nordjyske kommuner talt en del om 

brandsikkerhed og at fokus på emnet kunne være med til at gøre en forskel. Den 

risikobaseret dimensionering blev godkendt i de 11 kommunalbestyrelser/byråd i 

efteråret 2021 og herefter blev der udarbejdet en række handlingsplansmål der skal 

være med til at sikre implementeringen af den risikobaseret dimensionering. Et af disse 

handlingsplansmål (mål nr. 10) er nu udarbejdet. 

 

Sagsfremstilling: 

Nordjyllands Beredskab foretager hvert år brandsyn på mange virksomheder og 

institutioner. Med baggrund heri, at der er udarbejdet et koncept, der tilbyder 

virksomheder, der ikke er brandsyns pligtige et besøg fra Nordjyllands beredskab, hvor 

fokus vil være at undgå brand og højne brandsikkerhed. Trods brandsyn kan det ikke 

undgås, at der vil ske hændelser med brand. Der kan dog gøres en forskel ved at 

forebygge og informere virksomheder og institutioner, for derved at begrænse 

hændelsestilfælde og skader mest muligt. 

Nordjyllands Beredskab har undersøgt om brandsyn gør en forskel, når en hændelse 

indtræffer. Dette er sket ved at analysere udrykningsrapporter i perioden 01.01.21 til 

14.05.21. I perioden var der 397 bygningsbrande, heraf blev der udtaget stikprøver på 

13 brandsynspligtige og 9 ikke brandsynspligtige.  

Ud af de 13 virksomheder og institutioner, der var brandsynspligtige, var der både 

plejehjem, børneinstitutioner og et hotel. Stikprøvekontrollen viste, at brande ved 11 af 

de 13 hændelser var slukket ved beredskabets ankomst. Ved de sidste to udrykninger, 

blev brandene detekteret via et ABA-anlæg og slukket efter beredskabets ankomst.   

I stikprøven på de 9 ikke brandsynspligtige virksomheder, blev der taget udgangspunkt 

i industri og lagerbygninger, såsom virksomheder med oplag af træproduktion og 

produktionshaller. Her viste stikprøvekontrollen, at kun 1 ud af de 9 hændelser var slukket 

ved beredskabet ankomst. 
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Analysen viste et klart billede af, at de virksomheder og institutioner, hvor der var 

foretaget brandsyn var branden slukket inden ankomst eller kunne slukkes kort efter. 

Hvorimod de virksomheder, hvor der ikke blev foretaget brandsyn var det kun i et enkelt 

tilfælde. 

Erfaringerne fra analysen har udmøntet 4 leverancer, som tilbydes til virksomheder og 

institutioner, der ikke er brandsynspligtige: 

- Formidlingsfasen 

- Vejledning til brand- og sikkerhedsgennemgang 

- Vejledning til egenkontrol 

- Afrapportering. 

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Ingen 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
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Punkt 4 

Operativ dimensioneringsplan (til beslutning). 

 

Resume: 

Bestyrelsen og kommunerne har med godkendelse af den risikobaserede 

dimensionering (NOBR2025) truffet beslutning om harmonisering af serviceniveauet på 

udrykningssammensætningen og ændring af udrykningsgrænserne til at den 

nærmeste/hurtigste station, der afgår. I forlængelse heraf skulle der udarbejdes en 

samlet dimensioneringsplan for det operative beredskab for at skabe grundlag for et 

harmoniseret og et sammenligneligt serviceniveau for køretøjer, udstyr og kompetencer 

i Nordjylland. 

 

Grundlæggende dimensioneres alle stationer således, at hver enkelt station kan 

håndtere hverdagshændelser. I de få tilfælde hvor der er tale om større indsatser, skal 

der hurtigt og effektivt kunne ske en supplering fra nabostationer. Er hændelsen 

sjælden, kompleks og kræver særlige kompetencer og udstyr suppleres udrykningen fra 

nogle udpegede stationer, som er dimensioneret med specialudstyr og special 

kompetencer. Specialerne placeres på de enkelte stationer med baggrund i en 

risikovurdering af tid, hyppighed, lokale forhold, mv.  

 

Ved at optimere basis- og specialeberedskabet vil Nordjyllands Beredskab være godt 

forberedt på at kunne håndtere hverdagshændelser, men også særlige hændelser. 

Samtidig sikres højest muligt kompetenceniveau hos det mandskab der skal løse 

opgaven og en optimeret udnyttelse af materiellet på den enkelte station og på tværs 

af beredskabet. 
 

Sagsfremstilling: 

Alle stationer dimensioneres til at kunne håndtere alle niveau 1 hændelser, som fremgår 

af bilag 2, svarende til 97 % af alle hændelser, samt kunne påbegynde en forsvarlig 

førsteindsats inden assisterende enheder ankommer ved niveau 2 til 5 hændelser.  

Alle stationer kan således løse størstedelen af alle bygnings- og naturbrande, 

færdselsuheld med fastklemte i personbiler, påbegynde behandling ved 

massetilskadekomsthændelser, samt mindre miljøopgaver ved kemiske -, biologiske - og 

nukleare hændelser. 

De grundlæggende kapaciteter består fremadrettet af tanksprøjter og tankvogne. 

Tanksprøjter vil i byer med smalle adgangsforhold blive erstattet af citysprøjter. 

Herudover dimensioneres beredskabet med et antal stigevogne, som placeres i forhold  
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til byggeri der jf. Bygningsreglementet er påkrævet for at beredskabet kan udføre en 

forsvarlig indsats. 

En del af beredskabets udrykninger er til hændelser af en kompleks karakter eller 

sjældent forekommende, hvor der samtidig skal anvendes avanceret udstyr og 

køretøjer, som kræver særlige kompetencer. Med baggrund i udarbejdet risikoprofil, 

historiske data for hyppighed og geografisk placering af hændelser, vil der blive 

dimensioneret en række specialer til håndtere disse hændelser.  

Specialerne bliver: 

- Redningsspeciale til opgaver med redning af fastklemte og indespærrede i tunge 

transportmidler og bygningssammenstyrtninger, højde- og dybderedning, samt 

fastklemte i maskiner. 

- HAZMAT-speciale til håndtering af større akutte uheld med farlige stoffer. 

- Overflade- og dykkerspeciale til redning af nødstedte i søer, åer, havne, 

Limfjorden og visse områder langs kysten. 

- Vandforsyningsspeciale som kan forsyne brandslukningskøretøjerne med vand fra 

naturlige vandforråd ved indsatser, hvor der anvendes meget slukningsvand. 

- Skibsbrandspeciale til håndtering af slukningsindsatser på større skibe. 

- Speciale med højkapacitets slukningsudstyr til brand i større oplag, herunder siloer, 

olie- og gasoplag, mv.  

Udstyr og køretøjer som indgår i beredskabet, bliver indkøbt efter ensartet koncept, 

således at uddannelse kan udvikles og gennemføres ens for alle stationer, ligesom 

kapaciteterne kan anvendes på tværs af stationerne for derved at sikre større 

robusthed. Nordjyllands Beredskab forventer samtidig opnå stordriftsfordele ved indkøb 

og drift.  

 

Lovgrundlag: 

Bekendtgørelse af beredskabsloven nr. 314 af 03/04/2017 

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab nr. 765 af 03/08/2005 

 

Økonomi. 

Der udarbejdes oplæg til økonomi, når den endelig plan foreligger. Det forventes, at 

den samlede operative dimensioneringsplan indarbejdes i beredskabets driftsbudget 

som en del af den samlede investeringsplan. 
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen 

 

Bilag 

Bilag 1  Indsatsniveauer 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender grundlag for operativ dimensioneringsplan. 
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Punkt 5 

Formandskabets orientering. 

 

Formandskabet: 

• Orientering fra Formandsmøde med deltidsstationer 3/11-22 

Medlemmer: 

 

Direktøren: 

• Tag pulsen på energien 

• Arbejdsskadesag afsluttet  

• Levering af nye køretøjer  

• Nytårsparoler 2022 

• Status organisation  

• Årshjul bestyrelsen 2023 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Punkt 6 

Statusrapport Nordjyllands Beredskab (til orientering) 

 

Resume: 

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en 

orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.  

 

Sagsfremstilling: 

Statusrapporten indeholder nøgletal fra vores afdelinger og et eller flere udvalgte 

temaer fra Nordjyllands Beredskabs projekter. 

 

Temaet for denne statusrapport er: 

 

o Handlingsplansmål for NOBR 2025 

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 2 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 4, 2022 

 

 

Indstilling: 

 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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