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Punkt 1 

Formandskabets orientering. 

o Formanden orienterede om konkret hændelse ved brand i Frederikshavn 

kommune, hvor der udarbejdes redegørelse. 

Formandskabet: 

 

Medlemmer: 

 

Direktøren: 

o Status godkendelse af vandforsyningsstrategi 

o Temamøde 8/12 inkl. KDK-kreds 

o Status NOBR 2021 

o Status COVID-19 

o Danske Beredskabers bestyrelse  

 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 2 

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: 

I perioden 1. januar til 31. juli har det samlede forbrug været på 3,7 mio. kr. hvilket er 

3,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Årsagen er først og fremmest en 

tilbageholdenhed i projektudgifter kombineret med et bedre driftsresultat. 

Driftsresultatet viser et overskud på 74 tkr. hvilket er 1,1 mio. kr. bedre end forventet.   

Den samlede omsætning har i perioden været 2,2 mio. kr. mindre end forventet. En 

stor del af den manglende omsætning kan relateres til covid-19 nedlukningen. 

Nedlukningen kan især aflæses i omsætningen på uddannelsesafdelingen, 

kantinen og værkstederne.  

Udgiftsposterne for perioden været 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket 

skyldes at alle ikke nødvendige indkøb er sat i bero, mindre overtid, lavt sygefravær 

samt generel tilbageholdenhed.  

 

Årsresultatet forventes at følge budgettet. Dette sikres ved tilbageholdenhed på alle 

ikke nødvendige udgifter og en forventning om alle serviceområder holder den 

budgetterede omsætning i årets sidste 5 måneder.   

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 1 Økonomirapport 2, 2020 Nordjyllands Beredskab 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 3 

Betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab (til orientering) 

 

Resume: 

Betalingsmodellen for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en 

gensidig forståelse af, at der indgås ny aftale, baseret på indbyggertal, fra det 

tidspunkt, hvor en udligningsreform er gennemført. Bestyrelsen besluttede på 

ekstraordinært møde den 4. juni 2020 at betalingsmodellen revideres.  

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen gav opbakning til aftalen fra maj 2019, hvor en ny betalingsmodel 

udarbejdes baseret på indbyggertal, men tilkendegav også at andre parametre 

kan indgå.  

Bestyrelsen besluttede at anmode kommunaldirektørkredsen om at udarbejde et 

oplæg til fremtidig betalingsmodel, der skal godkendes senest 1. marts 2021 med 

henblik på implementering fra 2022. Herudover at kommunaldirektørkredsen kan 

inddrage både tidligere modeller og eventuelt nye parametre udover 

indbyggerantal.  

Kommunaldirektørkredsen mødtes 21. august 2020, hvor Nordjyllands Beredskabs 

betalingsmodel blev drøftet i henhold til beslutningen på bestyrelsesmødet i juni 

2020. 

Det blev aftalt at kommunaldirektør Tommy Christiansen og beredskabsdirektør 

Diana Sørensen udarbejder oplæg til betalingsmodel til fremlæggelse på KDK 

møde den 28. oktober 2020. I oplægget indarbejdes nuværende model, 

indbyggertalsmodel og model med parametre af betydning for serviceniveauet. 

Det forventes at der på bestyrelsesmødet den 8. december 2020 kan fremlægges 

oplæg til ny betalingsmodel.  

 

Lovgrundlag: 

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter pkt. 4.5 fremgår omkostnings-

fordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til pkt. 10.1.v samt pkt. 18.1 at 

ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser 

og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).   
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Økonomi: 

En revideret betalingsmodel vil blive indarbejdet i Nordjyllands Beredskabs 

budgetter.  

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen. 

 

Bilag:  

Ingen 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S 

8 
 

 

Punkt 4 

Nordjyllands Beredskab 2025 (til beslutning) 

 

Resume: 

Bestyrelsen blev på mødet i maj 2020 orienteret om plan for udarbejdelse af Nordjyllands 

Beredskabs næste risikobaserede dimensionering (NOBR 2025-planen), der skal træde i 

kraft pr. 1. januar 2022. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for 

ønske om inddragelse af kommunerne i processen.  

 

Sagsfremstilling: 

I juli og august 2020 er der afholdt kommunemøder i alle 11 kommuner med borgmester, 

kommunaldirektør og teknisk direktør, hvor oplæg til NOBR 2025-plan og forventninger 

fra kommunernes side har været drøftet.  

Med baggrund i denne første involveringsrunde er der udarbejdet oplæg til 

fokusområder, anbefaling om fastholdelse af elementer fra NOBR 2021-planen samt 

fortsatte fokus – og udviklingspunkter.  

Det anbefales, at visionen om at ”Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere 

og virksomheder” fastholdes. Dette konkret ved at Nordjyllands Beredskab arbejder 

effektivt for;  

- Færre hændelser, der kræver beredskabets indsats.  

- Rettidig og rigtig indsats, der skaber værdi for borgere, virksomheder og 

kommuner.  

- Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser 

kompetent.  

Nordjyllands Beredskabs 2021-plan har haft fokus på en overordnet harmonisering af 

udrykningssammensætning og udrykningsgrænser, en ny operativ lederstruktur samt et 

specialeberedskab, der udnytter stationernes kompetencer på tværs. Med baggrund 

heri anbefales det, at dette grundlag fra 2021 planen om antal stationer, 

udrykningssammensætning, slukningsgrænser, operativ ledelse og specialefordeling 

fastholdes i NOBR 2025-planen. Herudover at bemandingen på hverdagshændelser 

fastholdes uændret. Ligeså de frivilliges organisering i specialerne.  

Det anbefales at der i NOBR 2025-planen fokuseres på følgende indholdstemaer:  
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- Forebyggelsesinitiativer som brandsikkerhedsprojekter, nedbringelse af blinde 

alarmer samt én indgang én tilgang.  

- Operativt beredskab herunder Vagtcentralens rolle 

- Udarbejdelse af en dynamisk risikoprofil med fokus på kommunernes udvikling.  

- Fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø både ift. mandskab og materiel.  

- Sikre uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejderne for at kunne 

imødegå fremtidig efterspørgsel og udvikling  

- Fortsat fokus på samarbejdsaftaler med kommunerne.  

- Sikre sammenhængskraft i organisationen mellem afdelingerne.  

 

Tidsplan 

• Juli til august 2020 afvikles 1. involveringsrunde i kommunerne.  

• 8. september 2020 bestyrelsesmøde.  

• September til november 2020 afvikles 2. involveringsrunde i kommunerne.  

• 8. december 2020 bestyrelsesmøde.  

• Januar til marts 2021 skriveproces. 

• Marts 2021 bestyrelsesmøde.  

• April 2021 offentlig høring. 

• Maj 2021 høring Beredskabsstyrelsen.  

• Maj 2021 godkendelse i bestyrelsen.  

• Efterår 2021 godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser.  

• Januar 2022 ikrafttræden. 

 

Lovgrundlag: 

Beredskabsloven 

 

Økonomi: 

Ingen  

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen  
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Bilag: 

Bilag 2 One-pager fra 1. involveringsrunde * 

Bilag 3 Tilbagemelding fra 1. involveringsrunde * 

Bilag 4 Oplæg til fokusområder * 

Bilag 5 Oplæg til 2. involveringsrunde * 

*eftersendes efter sidste kommunemøde med Jammerbugt 28/8 

 

Indstilling 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender de fremlagte fokusområder 

- at bestyrelsen godkender at antallet af stationer, udrykningssammensætning, 

slukningsgrænser, operativ ledelse og specialefordeling fra NOBR 2021-planen 

fastholdes, herunder uændret bemanding til hverdagshændelser samt 

organisering af de frivillige i specialer.  

- at bestyrelsen godkender de fremlagte oplæg til indholdstemaer. 

- at bestyrelsen godkender den fremlagte tidsplan  

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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Punkt 5 

Speciale beredskab 

 

Resume: 

Med baggrund i implementeringen af NOBR 2021, herunder arbejdet med 

harmonisering af serviceniveauet på udrykningssammensætningen og ændring af 

slukningsgrænserne til at det er nærmeste/hurtigste station der afgår, implementeres 

basis- og specialeberedskabet for at skabe grundlag for en harmonisering og et 

sammenligneligt serviceniveau i hele Nordjylland. 

 

Basisberedskabet skal kunne håndtere størstedelen af indsatserne. 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 basisberedskabet af specialeberedskabet. Specialerne placeres på de 

enkelte stationer med baggrund i en vurdering af tid, hyppighed, lokale forhold, mm 

Sagsfremstilling: 

Basis- og specialeberedskabet har fokus på, at den udrykning der sendes til en opgave, 

er den rigtige og at den består af de køretøjer og det materiel, der skal til for at løse 

førsteindsatsen forsvarligt. Mandskabet, der løser opgaven, skal være veluddannede 

og veltrænede på et højt kompetenceniveau.  

 

Visse hændelser er sjældent forekommende eller af høj kompleksitet samtidig med, at 

der ofte skal anvendes avanceret udstyr eller særlige køretøjer til løsning af disse 

hændelser. Deraf behovet for specialeberedskab. 

 

Der er 36 brandstationer fordelt i hele Nordjylland, suppleret af de frivillige i beredskabet. 

Borgerne oplever en tryghed ved at have hjælpen tæt på. Det giver tryghed, at 

hjælpen kommer hurtigt. Det giver også tryghed, at beredskabets førsteindsats på 

stedet kan redde liv og begrænse udviklingen af skaden.  

 

Det afhjælpende beredskab baseres på mini-, grund- og basisenheder, der kan 

suppleres med specialenheder og kapacitetsudvides i en skalerbar struktur.  

Serviceniveauet betegner hvordan det sikres, at den først ankomne styrke kan 

påbegynde en forsvarlig indsats hurtigst muligt, samtidig med at det sikres at 

nødvendige supplerende styrker eller specialenheder ankommer hurtigst muligt 

derefter.  
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Niveauet på hændelsen vil igangsætte procedurer på vagtcentralen, som vil styrke 

ledelsen på skadestedet og vagtcentralen. For hvert niveau vil der være udarbejdet 

planer, der i relevant omfang vil kunne understøtte den operative indsats, samt instrukser 

der sikrer relevant internt og eksternt kommunikation. 

 

 

 

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

forberedt på og kunne håndtere hverdagshændelser, men også 

usædvanlige/ekstraordinære hændelser. Dette for at sikre højst mulige 

kompetenceniveau hos det mandskab, der skal løse opgaven og optimere udnyttelsen 

af materiellet på den enkelte station.  

 

Basisberedskabet er placeret på alle stationer og løser en stor procentdel af de 

operative indsatser(hverdagshændelser). På 8 stationer placeres reserve køretøjer til 

basisberedskabet, som kan indsættes såfremt en station har nedbrud af et køretøj. 

Endvidere kan køretøjerne indsættes til længerevarende indsatser, så det daglige 

beredskab kan være intakt. 

Specialeberedskabet består af kapaciteter der kan løse komplekse og sjældne 

opgaver. Det vil være placeret på færre stationer, for at sikre et højt kompetence- og 

materielniveau. 
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Specialerne er: 

o redning 

o højde- og dybderedning, 

o båd- og dykkerberedskab 

o vandforsyning 

o skibsbrandslukning 

o kemi 

o klimaberedskab 

o førstehjælpsberedskab 

o nødindkvartering 

o ISA(Indsats og Stabsstøtte Assistent). 

 

Basis- og specialeberedskabet anbefales placeret ud fra opgavernes hyppighed, 

geografi, stationernes egen kapacitet, responstid og risikovurdering m.m.  

 

Arbejdsmiljø har stort fokus i hele beredskabet. Det er vigtigt at mandskabet 

kompetence- og kapacitetsmæssigt er på højde med udviklingen og bedst muligt er 

forberedt på fremtidige indsatser.  
 

Risikoprofilen revideres løbende og hvis der sker væsentlige ændringer, kan det bevirke 

en konvertering på kompetencer og kapaciteter, både for basis- og 

specialeberedskabet.  

Indenfor dækningsområderne er der objekter med operative bindinger, som grundet 

objektets karakter kræver en særlig indsatskapacitet, herunder materiel og 

kompetenceniveau. Disse objekter indarbejdes i en plan for hvert enkelt objekt 

(benævnt: ”objektplan”). En del af objektplanen kan være en del af basis- og specialer, 

men kan også være noget specifikt på den enkelte station.  

Implementeringen af basisberedskabet prioriteres først. Sideløbende med det arbejde 

er det helt naturligt at implementere visse dele af specialeberedskabet og den 

resterende del af specialeberedskabet sker til sidst. 

Vi vægter implementeringen ud fra en tilgang om, at: 

o Hurtigst muligt, komme på plads med mest muligt 

o For det der sker hyppigst og der hvor der er størst geografiske udfordringer 

o At uddannelse af mandskab følger implementeringen. 

I projektarbejdet med at udmønte planen, kommer vi til at operere med 3 faser, der 

hurtigt og overskuelig skal redegøre for hvor langt vi er i implementeringen.  

Fase 0:  Nuværende beredskab 

o Niveauet dags data, på baggrund af tidligere udarbejdede RBD’er  
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Fase 1:  Overgangsperiode 

o Nuværende kapaciteter rokeres rundt, så det bedst mulig matcher 

serviceniveau i NOBR2021 

o Overskydende kapaciteter stilles på lager eller kapitaliseres til 

nyinvestering 

o Foretages drypvis, startende med basis og visse specialer 

o Styres af en projektgruppe som sikrer repræsentation og høring 

Fase 2:  Fuld implementeret  

o Nyindkøb eller nuværende kapaciteter der matcher beskrevet 

serviceniveau 

o Lang tidshorisont, der bliver synliggjort i en investeringsplan 

Den praktiske udmøntning af implementeringen aftales på plads i nedsatte 

projektgrupper med inddragelse af relevante aktører. 

 

Lovgrundlag: 

Bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale 

redningsberedskab. 

Nordjyllands Beredskab 2021- plan for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands 

Beredskab. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Der er udarbejdet en samlet kompetenceplan for basis- og specialeberedskabet for 

brandmandskabet og frivillige.  

 

Bilag 

Bilag 6 Basis- & Specialeberedskab i Nordjyllands Beredskab 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210803
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210803
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Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender plan for basis- og specialeberedskabet 

- at bestyrelsen godkender oplæg til implementering af basis- og 

specialeberedskabet 

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen godkendte plan for basisberedskabet. 

- Bestyrelsen godkendte at oplæg for specialeberedskabet sendes til bestyrelsen 

forud for afvikling af informationsmøder for mandskabet. 
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Punkt 6 

Certificeringsordning (til beslutning) 

 

Resume: 

På baggrund af bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 og efterfølgende drøftelse om 

hvorvidt Nordjyllands Beredskab skal kunne håndtere byggeri op til brandklasse 2 er der 

nu udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for certificeret brandrådgivning udført af 

Nordjyllands Beredskab 

 

Sagsfremstilling: 

Den 1. januar 2020 blev den kommunale tekniske byggesagsbehandling erstattet af en 

certificeringsordning. Det betyder at en given byggesag skal dokumenteres teknisk af 

en certificeret rådgiver. Der skal dokumenteres med blandt andet brandstrategi, 

brandtegninger og beregninger. 

På baggrund af certificeringsordningen er der opstået et behov ved kommunernes 

ejendomscentre/drift af ejendomme om rådgivning. De spørgsmål fra typisk 

kommunale institutioner som Nordjyllands Beredskab dagligt modtager, må Nordjyllands 

beredskab ikke længere besvare, hvis de indgår som afgørelse for den brandtekniske 

løsning. Denne kompetence er hos den certificerede rådgiver.  

Nordjyllands Beredskab har ligeledes et behov for at fastholde brandteknisk viden i 

forhold til at kunne anvende dette operativt og fastholdelse af medarbejdere med et 

teknisk vidensniveau.  

 

Lovgrundlag: 

Bekendtgørelse nr. 776 af 02.06.20, certificeringsordning 

 

Økonomi: 

Ingen. 
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser: 

Ingen 

 

Bilag 

Bilag 7 Ydelsesbeskrivelse – Certificeret brandrådgivning 

 

Indstilling:  

Beredskabsdirektøren indstiller; 

- at bestyrelsen godkender at Nordjyllands Beredskab fremadrettet kan tilbyde 

certificeret brandrådgivning  

 

Beslutning: 

- Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvilket betyder at Nordjyllands Beredskab 

fremadrettet kan tilbyde certificeret brandrådgivning til ejerkommunerne.  
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Punkt 7 

Servicestrategi inkl. kontraktgrundlag 

 

Resume 

Nordjyllands Beredskabs servicestrategi blev gennem 2018 udarbejdet og godkendt af 

bestyrelsen i maj 2019. Med godkendelsen af servicestrategien blev det besluttet, at der 

skulle gives status på arbejdet på bestyrelsesmøder en gang om året.  

 

Sagsfremstilling 

Servicestrategien for Nordjyllands Beredskab blev implementeret i 2019 og arbejdet 

med denne er fortsat i 2020. Serviceområderne er inddelt i 5 hovedområder;  

- Vagtcentral  

- Uddannelse 

- Logistik & Service 

- Materiel & Service  

- Sikring & rådgivning  

Servicestrategien angiver en retning for udviklingen af de enkelte delområder samt 

vilkårene for hvordan områderne spiller sammen med de øvrige dele af beredskabet.  

En lang række af de serviceområder vi arbejder med, understøtter – direkte eller 

indirekte – målet om, at Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og 

virksomheder.  

Serviceområderne støtter og løser en lang række interne opgaver som er nødvendige 

for at beredskabet kan fungere optimalt. Det drejer sig bl.a. den døgnbemandede 

vagtcentral, forestå intern uddannelse samt drift af køretøjer, materiel og bygninger. 

Ud over interne opgaver, løser serviceafdelingen også en række eksterne 

serviceopgaver. Her udnyttes de kompetencer og kapaciteter som allerede findes hos 

Nordjyllands Beredskab. Kunderne er primært ejerkommuner og her er de største kunder 

naturligt de kommuner, der har haft tradition for at beredskabet har løst serviceopgaver.  

Statusredegørelsen viser, at der indenfor de 5 områder er arbejdet med udvidelse af 

opgaveporteføljen. For vagtcentralen betyder dette nye opgaver med overvågning af 

alarmer, ligesom der er et potentiale i forhold til krisestyring og håndtering af nødkald.  

Uddannelsesområdet har afviklet en række interne uddannelser som 

holdledervedligehold, vagtcentraluddannelse samt massetilskadekomst. Hertil kommer 

kurser i brandslukning, hjælperøgdykker, førstehjælp, maritime uddannelser samt kurser  
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for vindmølleindustrien. Kursuspaletten udvikles løbende efter kundernes behov og 

samfundsudviklingen.  

Logistikområdet fik i 2019 en ny opgave med samordet kørsel til alle 36 brandstationer 

med slanger, røgdykkerudstyr samt andet brandmateriel. Dette betyder, at 

logistikfunktionen kan optimeres i en bredere geografi, samtidig med at der gavner 

sammenhængen i beredskabet.  

Serviceområdet har i 2019 haft stigende aktivitet med opsætning af elektroniske 

nøglesystemer, skift af nødkald hos ældre borgere samt opsætning og servicering af 

hjertestartere. Øget fokus på sikkerhed i samfundet betyder uden tvivl en større fokus 

behovet for brandslukningsmateriel og hjertestartere.   

Sikringsafdelingen benyttes som uvildig sikringsrådgiver af flere kommuner til 

udarbejdelse og gennemførelse af udbud af sikringsydelser. Potentialet i denne 

rådgivning er stor og kan give kunderne besparelser.  

Materielområdet understøtter den operative vognpark og udfører samtidig opgaver for 

flere kommuner, ligesom der tilbydes flådestyring af kommunale køretøjer. Det operative 

beredskab har stor glæde af værkstederne og udnyttelsen af kapacitet til andre 

opgaver giver rigtig god mening.  

Handlingsplanerne for 2020 er i proces, men dog påvirket af COVID-19. Redegørelse for 

serviceområdet 2020 præsenteres primo 2021 for bestyrelsen og indgår derfor ikke på 

nuværende tidspunkt.  

Ambitionen om at understøtte kerneopgaven, udnytte eksisterende kapaciteter og 

kompetencer, skabe værdi for kommunerne samt økonomisk robusthed er fortsat 

gældende og indgår i handlingsplanerne for afdelingerne.  

Nordjyllands Beredskab oplever at flere kommunale opgaver sendes i udbud, og at der 

i disse udbud indgår bodsbestemmelser. Der er ingen tvivl om, at bodsbestemmelser i 

nogle tilfælde kan være et nødvendigt værktøj, men det er også et 

omkostningsdrivende element, da disse risici må kapitaliseres i et tilbud. Nordjyllands 

Beredskab vil ved udbud med bodsbestemmelser sikre, at der tages højde for de 

økonomiske risici ved bodsbestemmelser, hvis ikke det er muligt i dialog med ordregiver 

at afværge bodsbestemmelser i kontrakterne.  

Lovgrundlag: 

Kommunalfuldmagten og Nordjyllands Beredskabs vedtægter.  

 

Økonomi: 

Kalkulation af tilbud følger bestyrelsens beslutning i maj 2019.  
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Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag: 8  Status for serviceområdet 2019. 

 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager statusorienteringen for 2019 til efterretning.  

- at bestyrelsen godkender at Nordjyllands Beredskab kan byde på opgaver, hvor 

der i kontraktgrundlaget indgår bod under forudsætning af at der i kalkulationen 

tages højde for økonomiske risici.  

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen godkendte indstillingen.  
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Punkt 8 

Statusrapport Nordjyllands Beredskab 

Resume 

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en 

orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.  

 

Sagsfremstilling 

Denne statusrapport indeholder en orientering over en eller flere emner som har 

optaget og fyldt dagligdagen ved Nordjyllands Beredskab i den seneste tid og som har 

stor fokus nemlig; arbejdsmiljø, taktisk forebyggelse og strategi. 

Derfor er temaet for denne statusrapport:   

 

• Brandsikker Lejlighed 

• Status NOBR 2021 

• Kemisk Risiko Vurdering 

 

 

Lovgrundlag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag: 

Bilag 9 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 3, 2020 

 

Indstilling: 

Beredskabsdirektøren indstiller; 

 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

Beslutning:  

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S 

Bestyrelsesmøde den 8/9 – 2020 

 

_____________________________  ____________________________________ 
Arne Boelt, Hjørring Kommune  Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune 
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Mogens Christen Gade,    Karsten Nielsen, Læsø Kommune 
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Leon Sebbelin, Rebild Kommune  Ulla Vestergaard, Thisted Kommune 
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Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune Per B. Laursen, Vesthimmerland  
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