
  

    

 

Administrative bemærkninger  SIDE 1 

Sammenskrivning af høringssvar samt 

Nordjyllands Beredskabs bemærkninger 

vedrørende Forslag til plan for risikobaseret 

dimensionering 2025. 
 

 
Hermed følger Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til høringssvar vedr. forslag til Plan for risikobaseret 

dimensionering 2025. Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger frem til den 23. april 2021.  

Der er i perioden indkommet 6 høringssvar, fra hhv. Midtjysk Brand og Redning, Falck Danmark, Niels Henrik Odgaard & 

Henrik Stage på vegne af de frivillige, Thisted Kommune, Aalborg Kommune samt Beredskab & Sikkerhed. 

Der er på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdet administrative bemærkninger, der fremgår af dokumentets 

sidste afsnit. Indledningsvist ses en opsummering af de 6 høringssvar. 

Høringssvar 1 fra Midtjysk Brand og Redning 
En gennemlæsning af planen giver ikke anledning til specifikke bemærkninger fra Midtjysk Brand & Redning side. 

Det beskrives, at planen forekommer at være velstruktureret og gennemarbejdet og rummer flere interessante tiltag, 

der giver anledning til inspiration og evt. fremtidig erfaringsudveksling. 

Midtjysk Brand og Redning ser frem til fortsat at understøtte den gensidige bistand i de områder, hvor kommunerne 

grænser op til hinanden. 

Høringssvar 2 fra Falck Danmark A/S 
Falck beskriver at Nordjyllands Beredskab opererer med en lang række ambitiøse målsætninger, der er i stor harmoni 

med den strategi, som Falck ligeledes har lagt frem til 2025. Falck beskriver at målsætningerne herunder, alle er nogle 

de som privat leverandør og samarbejdspartner kan nikke genkendende til: 

- Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi 

- Videreudvikle af evalueringskulturen 

- Fokus på målbarhed i både data, indsats og evaluering 

- Udvikling af operative støtteværktøjer 

- Sikring af sammenhæng gennem videndeling og kompetenceudvikling 

- Bæredygtighed 

- Harmonisering 

- Forbedring af arbejdsmiljø og indsats 

- Mv. 

Falck forventer i meget høj grad at kunne være med til at understøtte Nordjyllands Beredskab mod 2025. Falck vil gerne 

indgå i et generelt tæt samarbejde for at understøtte de både kort- og langsigtede initiativer, der fremgår af Plan for 

Risikobaseret Dimensionering. Falck bidrager således gerne med deres ekspertise og sparring på uddannelse, 

innovation, brandmateriel, køretøjer, driftshåndtering, herunder hvilke økonomiske konsekvenser eventuelle forandringer 

vil skabe. Alt sammen for at være med til at understøtte, at Nordjyllands Beredskabs ambitioner og initiativer bliver 

realiseret.  
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Høringssvar 3 fra Niels Henrik Odgaard & Henrik Stage på vegne af de frivillige 

 
De frivillige opsummerer indledningsvist, hvad der er beskrevet om de frivillige i forslag til Plan for Risikobaseret 

dimensionering 2025. 

De frivillige ønsker, at blive inddraget mere i de daglige hændelser og ønsker flere relevante opgaver inden for brand 

og redning for at sikre fastholdelse. Der er samtidig et ønske om, at der afsættes midler til ungdomsbrand.  

Det bekymrer de frivillige, at der satses på frivillige ledere til at koordinere deres indsats. De frivillige ønsker at blive 

koordineret af lønnede koordinatorer i samarbejde med en funktionsansvarlig for frivillige. 

Høringssvar 4 fra Thisted Kommune 
Thisted kommune anerkender et godt og gennemarbejdet forslag og ser det som en styrkelse af beredskabet: at 

nuværende deltids- og døgnbemandede stationer sammen med harmonisering af udrykningssammensætning 

og slukningsgrænser ikke ændres. 

 

Thisted kommune ønsker, at NOBR i kommende periode er opmærksom på udrykningsområder pga. 

kommunens store geografi og responstider i turistområderne. 

Høringssvar 5 fra Aalborg Kommune 
Aalborg Kommunes generelle bemærkninger er, at Nordjyllands Beredskab har udarbejdet en plan med 

sammenhæng i beredskabet i fokus. Samtidig har der i processen været lavet gode tiltag om involvering og 

dialog. Aalborg kommune finder bilagsdelen og risikoprofilen grundig og fyldestgørende i det fortsatte arbejde 

om at sikre tryghed og sikkerhed i vores landsdel. 

Aalborg Kommune forudsætter at planen implementeres inden for den enkelte kommunes eksisterende 

økonomiske rammer. 

Aalborg kommunens bemærkninger til planen: 

- Aalborg kommune finder det vigtigt, at der kommer tal for borgernes oplevede responstid 

sammenholdt med beredskabets evaluering. 

- Aalborg Kommune støtter op om et mobilt læringsmiljø. 

- Aalborg Kommune finder den indsatte responstid for Beredskabsstyrelsen på 1 time for 

misvisende, da store dele af Nordjyllands Beredskabs dækningsområde ligger uden for den 

responstid. 

- Aalborg Kommune ønsker, at handlingsplansmål bliver mere specifikke, målbare, acceptable, 

realistiske og tidsbegrænsede. 

Høringssvar 6 fra Beredskab & Sikkerhed 
Beredskab & Sikkerhed kvitterer for en gennemarbejdet plan samt bilag. Beredskab & Sikkerhed finder ikke, at 

den fremsendte plan ændrer på det allerede gode samarbejde. 

Der ses frem til, at samarbejdet fortsættes som gode naboberedskaber. 

Administrative bemærkninger fra Nordjyllands Beredskab 
Nordjyllands Beredskab 2025 – Forslag til plan for risikobaseret dimensionering, beskriver de overordnede mål, 

hvilke der arbejdes hen imod i planperioden.  

Som beskrevet i bilag 4, er de frivilliges enheder geografisk placeret forskellige steder. Enhederne vil i den 

kommende planperiode råde over kompetencer, der kan kategoriseres inden for de 4 områder 
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- Klimaberedskab 

- Førstehjælp 

- Nødindkvartering og forplejning 

- Indsats- og stabsstøtte (ISA) 

Med handlingsplanemålene for de frivillige, ønsker Nordjyllands Beredskab netop at skabe overblik over de 

frivilliges kompetencer og kapaciteter, og udarbejde en konkret procedure for, hvordan og hvornår enhederne 

aktiveres.  

Når der skal igangsættes konkrete initiativer med afsæt i planen, vil der være dialog og sparring med de frivillige 

under hensyntagen til de opgaver, der udføres af brandmandskabet på de 36 stationer.  

Hvordan de frivillige koordineres og i samarbejde med hvem, er ikke en del af den risikobaserede 

dimensionering og medtages derfor ikke i de administrative bemærkninger, men håndteres internt i 

beredskabet. 

 

Som beskrevet i bilag 6, vil opfølgningen på planens mål ske på handlingsplansniveau. Dette vil sige, at 

opfølgningen sker på de initiativer, der igangsættes, for at indfri de opsatte handlingsplansmål. I forbindelse 

med udarbejdelsen af disse handlingsplaner, vil målene naturligvis blive mere konkrete, hvilket også vil 

imødekomme kommentaren omkring mere specifikke, målbare, acceptable, realistiske og tidsbegrænsede mål. 

Samtidig ønsker Nordjyllands Beredskab som beskrevet i bilag 6, at kunne se på målopfyldelsen og den afledte 

affekt. Ved en række mål, er der ikke tilknyttet data og målene er umiddelbart ikke er målbare. Der ønskes dog 

stadig at følge op på og vurdere målene objektivt. For disse mål, laves der derfor et overblik over de gevinster, 

man ønsker at opnå med det opsatte handlingsplansmål. 

Nordjyllands Beredskab måler i dag på blandt andet responstider og afgangstider, hvilket der fortsættes med i 

kommende planperiode. I bilag 4 beskrives desuden, at vi også i den kommende planperiode vil have fokus på 

udrykningsområderne, da infrastrukturen er i konstant udvikling. Vi vil løbende analysere og følge op på, at det 

altid er den station med korteste responstid, der afgår til en hændelse.  

Som beskrevet i risikoprofilen bilag 1, kan der foruden de egentlige hændelser, hentes værdifuld viden i andre 

statistikker. Der er derfor i risikoprofilen fokus på, hvordan turisme, befolkningstilvækst, fordeling mellem unge og 

ældre samt ændringer i vejret påvirker antallet af hændelser, som beredskabet skal håndtere. 

Helårsturismen i Nordjylland er stigende, og dermed ses et øget befolkningstal i turismesæsonerne. Dette kunne 

antageligvis medføre flere hændelser, hvilket statistikken for udrykningerne viser ikke er tilfældet, idet antallet af 

udrykninger ikke er stigende i turismesæsonerne. Vi formoder, at dette skyldes, at øget turisme medfører, 

renovering, ombygning og nybygning af faciliteter, som samlet set øger brandsikkerheden. 

 

 


