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Punkt 1 

Formandskabets orientering. 

 

Formandskabet: 

o Møde Formandskabet og stationsledere/tillidsfolk 22. maj 

o Møde Formandskabet og HMU 6. juni 

o Møde FSB (Forum for Samfundets Beredskab), Hjørring, den 30. april vedr. Kystsikring 

og klimaforandringer 

 

Medlemmer: 

 

Direktøren: 

o Nyt siden sidst 

o Orientering om Danske Beredskaber  

o Arbejdsmiljøforhold 

o Operativ ledelsesstruktur 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning:  Besluttet som indstillet. 
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Punkt 2 

Regnskab 2017. 

 

Resume: 

Det andet regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og klar til 

fremlæggelse for bestyrelsen.  

2017 har været et år, hvor driften er blevet lagt i mere faste rammer men stadig 

præget af Nordjyllands Beredskabs korte virke. Årets resultat blev et underskud på 

1,1 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling: 

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og klar til fremlæggelse 

for bestyrelsen.  

I 2017 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 200,6 mio. kr. fordelt med 

127,4 mio. kr. i betaling fra de 11 interessentkommuner og 73,2 mio. kr. fra 

faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.  

 

De samlede udgifter i 2016 har været på 201,7 mio. kr. hvoraf personaleudgifter 

udgør hovedparten med 85,7 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for 

redningsberedskab på 61,4 mio. kr.  

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et underskud på 1,1 mio. kr., 

hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgettet for 2017, men en forbedring på 1,5 mio. 

kr. i forhold til 2016. 

 

I 2017 har Nordjyllands Beredskab modtaget en ny mandskabsvogn. Køretøjet var 

bestilt og betalt i 2015 af Beredskabscenter Aalborg. Da køretøjet er købt og ikke 

leaset har modtagelsen haft regnskabsmæssige påvirkninger på udligningskon-

toen. I forhold til Aalborg kommune, som har indskudt aktivet, bliver deres andel 

større og de øvrige 10 kommuners andel mindre. 

 

Hvert år vil egenkapitalen blive påvirket af tilgang, afgang og afskrivninger af 

materielle anlægsaktiver.  

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollatet og vil indarbejde de 

råd og anvisninger PricewaterhouseCoopers fremfører.  

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 
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Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 1: Nordjyllands Beredskab I/S, Regnskab 2017. 

Bilag 2: Nordjyllands Beredskab I/S, Revisionsprotokollat, udkast til årsrapport for 

2017. 

 

Indstilling: 

Formanden indstiller; 

- at bestyrelsen godkender regnskabet for 2017 

- at bestyrelsen godkender underskuddet på 1,1 mio. kr. fratrækkes 

egenkapitalen 

 

Beslutning:  at revisions beretningens bemærkninger under rapportering 

af betydelige forhold; Leje af grunden i Rørdal – 

oprydningsforpligtelse punkterne 22, 23 og 24 undersøges 

nærmere af administrationen og kommunaldirektør 

kredsen. Dertil en afklaring af lignende forhold for 

brandskolen i Hvims. Redegørelsen behandles i bestyrelsen. 
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Punkt 3 

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: 

Resultatet for perioden januar til april viser et forbrug på 9,5 mio. kr. mod et 

forventet forbrug på 11,9 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en mindre 

indtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter 

er 3,0 mio. kr. mindre forventningen og 5,2 mio. kr. mindre end sidste år på samme 

tid. Øvrige udgifter viser et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. end budgettet.   

 

Nordjyllands Beredskab forventer at budgetrammen holdes. 

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 3 Økonomirapport 1, 2018 for Nordjyllands Beredskab. 
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Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning:  Besluttet som indstillet og at administrationen til næste 

bestyrelsesmøde redegør for den forventede økonomiske 

udvikling frem til år 2023. 
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Punkt 4 (fortsat punkt fra 27/2) 

Aftale om kommunernes økonomi 2015. 

 

Resume 

I aftalen mellem KL og regeringen for 2015 er der enighed om, at det kommunale 

bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. 

Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre 

yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. 

Bestyrelsen skal drøfte en eventuel udmøntning af besparelse, udover den 

allerede vedtagne besparelse på 75 mio.kr (7,5 mio. kr. for Nordjylland). 

 

Ovennævnte er begrundet i enighed om, at der kan opnås betydelige 

effektiviseringsgevinster ved at samle de daværende 87 kommunale enheder i op 

mod 20 beredskabsenheder, samt ved en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling 

mellem det kommunale og statslige beredskab. 

 

Nordjyllands Beredskab er født med et budget, der er baseret på de enkelte ejer 

kommuners budget for redningsberedskabet for 2014 fremskrevet til 2016, og med 

et fradrag svarende til Nordjyllands andel af reduktionen i bloktilskud på 75 mio. kr., 

svarende til 7,5 mio. kr.  

 

På bestyrelsesmødet den 27. februar 2018 blev det drøftet og besluttet at 

Nordjyllands Beredskab udarbejder en konsekvensanalyse, ved udmøntning af 

besparelse på 10 mio. kr.  

 

Sagsfremstilling: 

Af vedlagte bilag (kort materiale) fremgår de nuværende responstider (afgangstid 

(5 minutter) + udrykningstiden). Beregninger viser, at der ville skulle lukkes 9 

stationer for at opnå en besparelse på 10 mio. kr.  

En teoretisk beregning, baseret på at alle stationer dækker et cirkulært område, 

viser, at ved 9 stationer mindre vil den gennemsnitlige udrykningstid stige med 25% 

som et absolut minimum. 

En beslutning om stationslukninger vil tillige betyder genåbning af ”Nordjyllands 

Beredskab 2021 – den risikobaserede dimensionering”. 

Formandskabet har sendt et brev til Finans- og Forsvarsministeren samt KL, 

omhandlende arbejdsdelingen mellem det statslige og kommunale beredskabs  
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opgaver. I dette brev er også nævnt konsekvenserne ved udmøntning af 

besparelsen på de 10,0 mio. kr.  

For Nordjylland vil konsekvenserne betyde lukning af 9 ud af de nuværende 36 

stationer. Konsekvenser som vil få vidtrækkende betydning i forhold til at udføre en 

forsvarlig første indsats, men også i forhold til øgede opgaver med utilsigtede 

hændelser og dermed for de nordjyske borgere. 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 4 Kort materiale. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen drøfter sagen. 

 

Beslutning:  at bestyrelsen ikke finder mulighed for at finde besparelse 

på 10 mio. kr. uden lukning af et større antal stationer, med 

store konsekvenser for udrykningstiderne til følge. De 

enkelte kommuner vil blive tilskrevet i forhold til bestyrelsens 

beslutning. 
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Punkt 5 

Anlægsbudget 2019 og overslagsårene 2019-2022. 

 

Resume: 

Ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab fik selskabet fra kommunerne tilført 

midler svarende til regnskab 2014 i den enkelte kommune fremskrevet til 2016, dog 

med fradrag af en besparelse på 7,5 mio. kr. med baggrund i økonomiaftalen 

mellem regeringen og KL for kommunernes økonomi i 2015. Selskabet blev ikke 

tilført et anlægsbudget. Bestyrelsen skal tage stilling til et anlægsbudget. 

 

Sagsfremstilling: 

I denne sagsfremstilling omfatter anlægsbudget kørende materiel, materiel og 

kommunikationsudstyr, men ikke bygninger og anlæg, da de enten ejes af 

kommunerne eller af Falck. 

Gennem de senere år er det blevet normalen, at nyanskaffelser finansieres ved 

leasingaftaler. Der lægges derfor her op til en permanent forhøjelse af 

driftsbudgettet til imødegåelse af øgede leasing udgifter ved anskaffelse af nyt 

materiel og nye køretøjer. 

De bagvedliggende beregninger i denne sagsfremstilling tager udgangspunkt i en 

konkret vurdering af det enkelte køretøj, og at aftalen med Falck har en løbetid på 

10 år. 

Der er i 2018 en aldersmæssig spredning fra1 til 34 år for køretøjer og andet 

kørende materiel. 

Den konkrete gennemgang af vognparken viser, at for de store køretøjer der om 

10 år er ældre end 25 år vil en udskiftning i perioden være hensigtsmæssigt og 

økonomisk fornuftig. Dels er der på 25 år sket en stor teknisk udvikling af køretøjerne 

og med 25 år gamle køretøjer kan det være svært at blive ved med at skaffe 

reservedele. Ligesom erfaringerne viser at rust både i karosseri og materielkasse vil 

være fremskreden. 

Mindre køretøjer som kontorbiler, varevogne og indsatslederbiler har 

erfaringsmæssigt en levetid på 8 år. 

Nogle køretøjer der falder for en sådan 25 års grænse er ikke medtaget, da det 

skønnes, at de vil have en levetid også ud over de 25 år. 
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Generelt betales der en leasing afgift for finansieringen af køretøjet samt en 

driftsudgift. For nogle ældre køretøjer er køretøjet afskrevet, hvorfor der kun betales 

driftsudgifter. I opgørelsen for et fremtidigt finansieringsbehov indgår disse beløb. 

Af bilaget fremgår antal og type der ville skulle skiftes ud fra disse kriterier. 

I 2008 besluttede regeringen, at Politi og beredskaber i Danmark skulle overgå til 

kommunikation via såkaldt SINE udstyr. Et system der er sikret mod aflytning, har en 

meget høj dækningsgrad, og giver mulighed for at sammenkoble radioer i en 

indsats i grupper, alt sammen med det for øje at skabe en mere sikker og effektiv 

kommunikation i forbindelse med indsats. 

I forbindelse med indførelsen af dette nye udstyr blev kommunerne kompenseret 

via DUT midler, så anskaffelsen var finansieret. Driften af udstyret var og er en del af 

Nordjyllands Beredskabs driftsbudget. 

Der er således ikke taget stilling til løbende udskiftning, og med udstyr der nu 

sammenlagt er i alt 10 år gammelt, er behovet for udskiftninger opstået når 

beredskabet skal følge den teknologiske udvikling i samfundet.  

Af bilaget fremgår, at det gennemsnitlige finansierings behov vil andrage 5.89 mio. 

kr. om året. 

Med et forhøjet driftsbudget sikrer Nordjyllands Beredskab udskiftning af køretøjer, 

materiel og kommunikationsudstyr i en 10-årig periode, med baggrund i en faglig 

vurdering. 

 

Lovgrundlag: 

Ingen bemærkninger. 

 

Økonomi: 

Nordjyllands Beredskab får forhøjet driftsbudgettet med 5.89 mio. kr. om året. 

Finansieringen fordeles efter betalingsandele. 
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Investeringsoversigt. 

Type  

Køretøjer 5.090.000 kr.  

Kommunikationsudstyr 800.000 kr.  

Total 5.890.000 kr.  

  

 

 

Kommune Betalingsandel Beløb 
Brønderslev Kommune  5,3% 312.000 
Frederikshavn Kommune 12,1% 713.000 
Hjørring Kommune  12,0% 707.000 
Jammerbugt Kommune 6,4% 377.000 
Læsø Kommune  1,6% 94.000 
Mariagerfjord Kommune 8,6% 507.000 
Morsø Kommune 3,4% 200.000 
Rebild Kommune 4,8% 283.000 
Thisted Kommune 6,3% 371.000 
Vesthimmerlands Kommune 8,2% 483.000 
Aalborg Kommune  31,3% 1.843.000 
Total 100,0% 5.890.000 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

En løbende udskiftning af køretøjer vil bedre arbejdsmiljøet. Nye hjælpemidler, 

bedre komfort, mere dynamiske køreegenskaber og højere sikkerhed vil alt 

sammen bidrage til et bedre arbejdsmiljø. 

 

Bilag: 

Bilag 5 Oversigt over køretøjer og materiel inkl. finansering. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender en forhøjelse af driftsbudgettet fra 2019 og frem 

med 5.89 mio. kr.  

- at beløbet finansieres af ejerkommunerne efter betalingsandele 
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Beslutning:  at sagen behandles i samarbejde med kommunaldirektør 

kredsen med henblik på fornyet fremlæggelse i bestyrelsen. 
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Punkt 6 

Betalingsmodel for kommunerne. 

 

Resume: 

Nordjyllands Beredskab blev etableret 1. januar 2016. I perioden fra etableringen 

af Nordjyllands Beredskab og indtil nu har de 11 nordjyske kommuner indbetalt 

deres andel til beredskabet ud fra de 11 kommunale beredskabers regnskab for 

2014. 

Denne andel er fremskrevet med KL’s pris og løn skøn og korrigeret i forhold til 

besparelseskrav for Nordjyllands Beredskab og i forhold til den arbejdsdeling der er 

vedtaget i bestyrelsen imellem de 11 nordjyske kommuner og Nordjyllands 

Beredskab. Bestyrelsen skal tage stilling til en fremtidig betalingsmodel. 

 

Sagsfremstilling: 

Med udgangspunkt i baggrundsrapporten skal der komme et oplæg til en 

takstbaseret betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab. 

Af samme grund besluttede bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab på 

bestyrelsesmødet den 8. februar 2017, at der skal være udarbejdet en takstbaseret 

betalingsmodel med virkning fra den 1. januar 2019, og som konsekvens af, at 

2016, 2017 og 2018 således bliver overgangsår inden en egentlig takstbaseret 

model indføres pr. 1. januar 2019. 

Nordjyllands Beredskab har på KDK mødet i september 2017 givet en kort 

orientering om processen med udarbejdelse af modellen. På mødet blev 

principperne for den fremtidige takstbaserede model tillige drøftet.   

Nordjyllands Beredskab har på KDK mødet i marts 2018 præsenteret den 

udarbejdede model, som er opdelt klyngevis, samt tager udgangspunkt i flere 

parametre end indbyggertal, for eksempel geografisk område, antal stationer. 

Ved denne betalingsmodel vil der være betalingsforskelle på +/- 0,5 mio. kr. pr. 

kommune. 

For Aalborg Kommune, der er en selvstændig klynge, vil betalingen være uændret 

uanset modellen. Heri forudsat at den aftalte løsning for finansiering af 

serviceindtægterne på 6 mio. kr. effektueres med betaling over 4 år fra 1. januar 

2019.  
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Efter dialog med KDK anbefales det, at den nuværende betalingsmodel fortsætter 

uændret. Samt at modellen evalueres i 2023.  

 

Lovgrundlag: 

Ingen bemærkninger. 

 

Økonomi: 

Ingen betydning for Nordjyllands Beredskab. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag 

Ingen. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender at den nuværende betalingsmodel fortsætter 

uændret fremover.  

 

Beslutning:  at den nuværende betalingsmodel fastholdes også i 2019 

og at sagen behandles i samarbejde med 

kommunaldirektør kredsen i sammenhæng med punkt 5. 

Disse to punkter behandles samlet i bestyrelsen i 2019. 
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Punkt 7 

Speciale beredskaber. 

 

Resume: 

Ved seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Formandskabet skulle sende brev 

til Forsvarsministeren og KL omhandlende den uafklarede opgavefordeling mellem de 

kommunale beredskaber og staten. 

 

Sagsfremstilling: 

Beredskabsstyrelsens rapport om Erfaringer med ny struktur i redningsberedskaber 

anbefaler i forlængelse af økonomiaftalen fra 2015, at ”placeringen af visse statslige 

redningsberedskabers kapaciteter tilrettelægges mere systematisk under hensyntagen 

til regionale udfordringer”.  

Med baggrund i ovenstående samt det mangeårige gode samarbejde mellem 

Beredskabsstyrelsen og beredskabet i Nordjylland har Nordjyllands Beredskab taget 

initiativ til en konkret dialog om samarbejdet, placeringen af materiel samt optimal 

udnyttelse af hinandens ressourcer. En dialog, der er store forventninger til, også set i 

lyset af at der i forsvarsforliget 2018 er afsat 25 mio. kr. til styrkelse af det statslige 

beredskab for så vidt angår styrket krisestyringskapacitet og anskaffelse af materiel til 

klimahændelser.  

Ansvaret for 1. indsatsen er utvetydigt placeret hos det kommunale beredskab, mens 

det statslige beredskab supplerer. Uagtet dette er der et stort behov for set fra 

Nordjyllands Beredskabs synspunkt, at få afklaret hvilket serviceniveau, der kan forventes 

fra det statslige beredskab ved utilsigtede hændelser i forhold til klima, komplekse 

opgaver samt terror.  

Opgaverne kan have meget forskellige karakter og nødvendiggør en differentieret 

tilgang til responstid, kapacitet og personalemæssige kompetencer.  

Klimahændelser er eksempelvis ikke tidskritiske og kan afvente udrykning fra 

Beredskabsstyrelsen i Thisted. Samtidig vil der på baggrund af vejrmeldinger blive truffet 

forebyggende foranstaltninger med placering af materiel og styrker i strategisk udvalgte 

geografier.  

Er der derimod tale om komplekse hændelser/ulykker eller terror vil tidsfaktoren være 

kritisk og altafgørende for indsatsen. I sådanne situationer er det nødvendigt med 

decentrale tiltag, der kan sikre at det kommunale beredskab kan udføre en forsvarlig 1. 

indsats hurtigt og sikkert.  
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Nordjyllands Beredskab har som mål at Nordjylland skal være trygt og sikkert for borgere 

og virksomheder. For at sikre dette er det afgørende at kende ansvarsfordelingen 

mellem det kommunale og statslige beredskab, samt at forventningsafstemme i hvilket 

omfang og hvornår Nordjyllands Beredskab og ikke mindst de nordjyske borgere kan få 

hjælp fra det statslige beredskab.  

Henvendelsen til ministeren og KL skal opfattes som et udtryk for ønsket om, at sikre et 

robust, sammenhængende og koordineret beredskab til de nordjyske borgere, hvor 

ressourcerne udnyttes optimalt og hvor den gensidige støtte bringes i spil. 

 

Lovgrundlag: 

Beredskabsloven. 

 

Økonomi: 

Ukendt. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag 

Bilag 6 Ansvarsfordeling i forhold til utilsigtede hændelser – sendt til Finans- og 

Forsvarsministeren og KL fra formandskabet  

 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

Beslutning:  vedtaget som indstillet. 
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Punkt 8 

Status på servicestrategi. 

 

Resume: 

Direktøren orienterede på bestyrelsesmødet den 27. februar 2018 om den igangsatte 

proces med udarbejdelse af servicestrategi for Nordjyllands Beredskab.  

 

Sagsfremstilling: 

Serviceområdet er i mange henseender tæt knyttet til de beredskabsmæssige opgaver, 

og det er derfor afgørende at få lavet en afdækning af opgaverne med henblik på 

fremtiden. Udarbejdelsen af en strategi for serviceområdet vil blive indarbejdet i 

implementeringen af 2021-planen. 

 

Der er igangsat en proces, der skal analysere og afdække hele serviceområdet med 

det mål at identificere og udvikle fremtidens serviceområde. Fundamentet og tilgangen 

i udvikling af fremtidens serviceområde, er et serviceområde, der efterspørges af 

ejerkommunerne, en høj kvalitet og produktivitet samt økonomisk bæredygtighed.  

Processen med udarbejdelse af strategien er inddelt i 4 faser; afdækning, udvælgelse, 

udvikling og implementering. Parallelt hermed bliver økonomien for serviceområdet 

analyseret.  

 
 

Serviceområdet bidrager økonomisk årligt med 65 mio. kr. (2017) til Nordjyllands 

Beredskab og udgør i årsværk ca. 74 stillinger, mens det operative område bidrager  
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med 8,0 mio. kr. (2017) Opgaveporteføljen er meget bred, men kan opdeles i 3 

hovedområder; service/logistik, uddannelse og vagtcentral.  

 

I henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter afsnit 3.3 kan beredskabet varetage 

sideordnede aktiviteter i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder 

retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. Dette vil naturligvis indgå i arbejdet 

med afdækning og udvælgelse af serviceopgaver for fremtiden.  

 

Foruden de juridiske aspekter i forhold til udvælgelsen af serviceopgaver, som skal indgå 

i servicestrategien vil kriterierne være;  

- Understøtte kerneopgaven 

- Økonomisk robusthed og transparens,  

- Risiko- og sårbarhedsvurdering 

- Udnyttelse af eksisterende kapaciteter og kompetencer 

- Skabe værdi og kvalitet for ejerkommunerne i udførelsen af opgaverne.  

 

Udviklingen i processen med udarbejdelse af strategien vil løbende blive kommunikeret 

til medarbejderne via HMU, LMU og i nyhedsbreve.  

 

 
 

Lovgrundlag: 

Kommunalfuldmagten og Nordjyllands Beredskabs vedtægter. 
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Økonomi: 

Under analyse i strategiprocessen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Indgår i analysen i strategiprocessen. 

 

Bilag: 

Ingen. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning:  vedtaget som indstillet og at sagen drøftes i kommunaldirektør 

kredsen inden fremlæggelse i bestyrelsen. 

  



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S 

26 
 

 

Punkt 9 

Taktisk forebyggelse. 

 

Resume: 

Taktisk forebyggelse er indsatser med det formål, at påvirke og ændre risikoadfærd og 

-holdninger hos borgere, virksomheder, organisationer med flere for at øge 

samfundets sikkerhed.  

Et vigtigt delmål er, at styrke den enkeltes viden og muligheder for selv at forebygge 

eller gribe ind over for en ulykke. 

 

Sagsfremstilling: 

I ”Nordjyllands Beredskab 2021” er der fastlagt følgende mål for planperiodens arbejde 

med Taktisk forebyggelse: 

At skabe tryghed for borgere i Nordjylland gennem taktisk forebyggelse.  

 

At styrke borgere i Nordjylland til i højere grad at kunne håndtere en første indsats 

inden den professionelle hjælp ankommer.  

 

At nå ud til særligt udsatte grupper og til dem udarbejde en målrettet tilgang for at 

styrke den forebyggende indsats.  

 

At målrette målbare forebyggende kampagner ud fra et statistisk, evidensbaseret 

grundlag.  
 

Indsatsen på det taktiske område skal understøtte de overordnede mål fastlagt i 

”Nordjyllands Beredskab 2021” med primær fokus på følgende mål: 

 

Færre hændelser, der kræver beredskabets indsats 

Tæt dialog med borgere, virksomheder og kommuner 

En god forberedelse på og håndtering af usædvanlige hændelser, der kan have store 

konsekvenser for liv og værdier 

Dette arbejde er ligeledes i tråd med den ”National strategi for forebyggelse af ulykker 

og katastrofer” vedtaget i 2017 og hvor hovedformålene er færre døde og 

tilskadekomne samt færre udgifter i forbindelse med brande, stærke storme og 

oversvømmelser. Derudover skal der være en øget risikobevidsthed og mere  
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handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen før, under og efter 

alvorlige ulykker og katastrofer. 

Dette arbejde er nu i gangsat således der bliver en fælles ramme for hele Nordjyllands 

beredskabs dækningsområde. Alle initiativer vil være målrettet og tage udgangspunkt 

i tidligere foretagende projekter fra de elve kommuner samt en række nye tiltag. Der 

vil være fokus på dokumentation således det bliver en målbare indsatser der udføres.  

 

Lovgrundlag: 

Beredskabsloven. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Ingen. 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning:  vedtaget som indstillet. 
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Punkt 10 

Statusrapport myndighed/operativ. 

 

Resume 

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en 

orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.  

 

Sagsfremstilling 

Denne statusrapport indeholder et tema afsnit om taktisk forebyggelse samt et 

overblik over byggesager, udrykninger med mere, hvor data fra de 11 kommuner er 

oplyst. Disse data er efterfølgende talt sammen og sammenskrevet således at tallene 

for hele Nordjyllands Beredskab bliver tilgængelig.  

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 7 Nordjyllands Beredskabs statusrapport. 

 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

Beslutning:  vedtaget som indstillet. 
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