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Møde: Bestyrelsesmøde nr. 3- 2019 

Dato: Mandag den 23.09.2019 kl. 10:00 – 12:00 

Sted: Hotel Søparken, Aabybro 

Deltagere: Arne Boelt, Hjørring Kommune 

 Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

 Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune 

 Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune 

 Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 

 Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune 

 Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune 

 Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune 

 Leon Sebbelin, Rebild Kommune 

 Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune  

 Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi 

 Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi 

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør 

 Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab 

  

Afbud: Karsten Nielsen, Læsø Kommune 

 

 

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab 
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Punkt 1 

Formandskabets orientering. 

 

Formandskabet: 

o KL-aftale med Regeringen om kommunernes økonomi 

Medlemmer: 

 

Direktøren: 

o Robusthedsanalysen besøg af Implement 

o Samarbejdsaftale mellem de 4 største beredskaber 

o Fælles overblik på vagtcentralen  

o Status på arbejdsskadesag  

o Plantagebrand ved Aalbæk  

 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Punkt 2 

Økonomi 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: 

Pr. 31. august 2019 har Nordjyllands Beredskab haft et forbrug på 3,4 mio. kr. hvilket er 

en forbedring på 5,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. De første 8 måneder 

af året viser således et resultat, der er 0,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Nordjyllands 

Beredskab forventer et årsresultat på budget. 

 

Der arbejdes med optimeringer i alle afdelinger ved fokus på udnyttelse af ressourcer 

på tværs, på brug af indkøbsaftaler samt mådehold i investeringer.  

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 1 Økonomirapport 3, 2019 for Nordjyllands Beredskab. 
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Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Punkt 3  

Demografiudviklings indflydelse på dimensioneringen af Nordjyllands Beredskab 

 

Resume: 

I kraft af en generel stigende fortætning af de større byer, udvikling af havneanlæg, 

udvikling i turisme m.m. i Nordjylland samt ændret lovgivning, er der opstået et behov 

for at drøfte kapacitet og geografi i forhold til Nordjylland Beredskabs serviceniveau, 

indsatskapacitet samt specialefordeling.  

 

Sagsfremstilling: 

Udviklingen i by og på land medfører en kontinuerlig tilpasning af redningsberedskabet. 

I forhold til kommuneplaner og lokalplaner kan de indeholde begrænsninger eller 

udfordringer eller begge dele i forhold til Nordjyllands Beredskabs indsatmuligheder 

både på indsatstaktiske niveau og på materiel siden. Der er i dag flere indgangsveje i 

forhold til dialogen med de elleve ejerkommuner.  

En samarbejdsaftale i form af en service level agreement (SLA), udformet i lighed med 

den allerede eksisterende SLA på myndighedsområdet kunne sikre en tidlig information, 

tæt dialog og dermed rettidig og korrekt tilpasning af det operative beredskab. 

Væsentlige ændringer som medfølger flytning af køretøjer, større udgifter samt 

betydelig påvirkning af serviceniveauer bliver forelagt bestyrelsen for Nordjyllands 

beredskab. 

Samtidig er der via ny vejledning fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen konsekvenser, der 

medfører operative bindinger for Nordjyllands Beredskab. Vejledningen beskriver, på et 

detaljeret niveau, hvordan byggerier kan opføres for at opretholde et tilfredsstillende 

brandsikkerhedsniveau. Hvis byggerierne holder sig indenfor de beskrevne løsninger i 

vejledningen, betragtes byggerierne som traditionelle og kan opføres uden 

forudgående godkendelse fra bygningsmyndighederne.  

En konsekvens heraf er, at det forventes at redningsberedskaberne i Danmark uden 

forudgående kendskab til bygningerne skal kunne indsætte beredskabet til 

personredning og brandslukning. 

Det kan medføre ændret og øget behov for specialmateriel og specialkøretøjer i form 

af for eksempel højderedningsenheder, som beskrevet i den risikobaserede 

dimensionering Nordjyllands beredskab 2021, og giver dermed behov for en drøftelse af 

principperne for dette. 
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Af andre eksempler på ændret eller øget behov for materiel kan nævnes: 

Udvidelses af havne, LNG anlæg, Flere krydstogtsskibe, Klimatilpasningsplaner, 

turismeudvikling, tilpasning i forhold til bæredygtig miljø, anvendelse af teknisk vand og 

erhvervsudvikling som nogle eksempler. 

 

Lovgrundlag: 

Bygningsreglement 2018 

Vejledning til bygningsreglement 2018 

Planloven 

  

Økonomi: 

Ukendt 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Uddannelses- og arbejdsmiljømæssige krav. 

 

Bilag:  

Ingen  

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen drøfter serviceniveau principper 

- at bestyrelsen godkender at Nordjyllands Beredskab går i dialog med 

direktørerne for det tekniske område i kommunerne om en samarbejdsaftale 

gældende for planområdet 

- at væsentlige ændringer som medfølger flytning af køretøjer, større udgifter 

samt betydelig påvirkning af serviceniveauer behandles af bestyrelsen 
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Punkt 4 

Behov og placering af højdeenheder – drejestiger og redningslifte. 

 

Resume: 

I Rebild Kommune, ønskes der pt. bygget en ny bygning i op til 7 etager i Støvring by. 

Det medfører en drøftelse af principper for dimensionering af højdeenhederne i 

Nordjyllands Beredskab, da der i dag i ikke findes en højderedningsenhed på Station 

Støvring. 

 

Sagsfremstilling: 

Dimensioneringen af højderedningsenheder følger de principper, der blev politisk 

godkendt i de elleve kommuner før 1. januar 2016 og videreført i Nordjyllands Beredskab 

efter 2016.  

Der er i den konkrete sag tale om en demografiudvikling, der har indflydelse på 

dimensioneringen af beredskabet. Der kan indkøbes og indsættes et 

højderedningskøretøj på stationen i Støvring, der kan flyttes en eksisterende enhed fra 

en anden station, eller der kan afsendes højderedningsenhed fra nærmeste station ved 

en alarm. 

Der er i bilaget redegjort for de lovgivningsmæssige krav, samt for placeringen af 

højderedningskøretøjer i Nordjyllands beredskab. 

 

Lovgrundlag: 

Bygningsreglement 2018 

Vejledning til bygningsreglement 2018 

 

Økonomi: 

Fra 0 til 2 mio. kr. i anlægsinvestering samt fra 0 til 400.000 kr. i årlige driftsudgifter. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Evt. Uddannelseskrav. 
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Bilag: 

Bilag 2 Højderedning  

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- At bestyrelsen træffer beslutning om den konkrete forespørgsel fra Rebild 

Kommune i forhold til opførelsen af op til 7 etagers byggeri i Støvring by 
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Punkt 5 

Statusrapport 

 

Resume 

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en 

orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.  

 

Sagsfremstilling 

Denne statusrapport indeholder data fra årets første kvartal. Derudover indeholder 

statusrapporten en orientering om tre emner: 

• Forebyggelse 

• Arbejdsmiljø 

• Servicestrategi - handleplaner 

 

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 3 Statusrapport september 2019 

 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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