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 Åbent  punkt 

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen  
14.00.03A26-0004 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 1  

 

Fraværende 

Fraværende med afbud: René Danielsson 

 

Bemærkninger til dagsordenen 

Ingen. 
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 Åbent  punkt 

 2  Sikring af mobilnettet på Bornholm under strømudfald   
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 2  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Der har fra flere sider været rejst kritik og bekymring omkring den manglende sikring af 

mobilnettet på Bornholm under strømudfald. Bornholms Regionskommune (BRK) har taget 

initiativ til en afdækning af udfordringerne i samarbejde med øens øvrige beredskabsaktører 

samt ved afholdelse af indledende møder med Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) samt 

Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed. 

På Beredskabskommissionens møde vil der blive orienteret om status. 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

Der har fra flere sider været rejst kritik og bekymring omkring den manglende sikring af 

mobilnettet på Bornholm under strømudfald. I den forbindelse har BRK taget initiativ til 

afholdelse af indledende møder med blandt andre Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) samt 

Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed, for at verificere udfordringens 

karakter og drøfte eventuelle løsningsmuligheder på kort og længere sigt. 

Der arbejdes i to spor. Det ene er sikring af elnettet på Bornholm, hvor BEOF med en 

redegørelse for tiltag. Formålet her er sikring af forsyningen på øen i forhold til hændelser der 

sker på Bornholm. Det andet spor er forsyningen til Bornholm i elnettet og 

internetforbindelsen. Begge disse skal være tilgængelige for, at borgerne kan betjene sig af 

mobilnettet.  

Forsvarets efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed har af flere omgange kigget på 

strømnedbruddene på Bornholm og de afledte konsekvenser for teletjenesterne herved. De er 

pt i gang med en analyse, hvor de kigger på hvilke mitigerende foranstaltninger, som de kan 

etablere i samspil med teleudbyderne og med energiselskaberne, for dels at sikre bedre 

tilgængelighed for 112 tjenesten, dels sikre en bedre oplevelse for brugerne, herunder især 

beredskabsaktørerne på Bornholm. 
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Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen  
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 Åbent  punkt 

 3  Formandskabet for Beredskabskommissionen  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 3  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab 

under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den 

umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. 

Borgmesteren er født formand, medmindre forsvarsministeren i særlige tilfælde har godkendt, 

at et andet medlem af kommunalbestyrelsen udpeges til formand. 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2018, at Forsvarsministeren anmodes om 

at godkende at formandsposten for Beredskabskommissionen delegeres til formanden for 

Natur- og Miljøudvalget gældende for den resterende del af indeværende valgperiode. 

Anmodningen blev begrundet med stort arbejdspres hos borgmesteren samt at det samlede 

beredskab i Bornholms Regionskommune er underlagt Natur- og Miljøudvalget. 

Forsvarsministeriet meddelte den 1. marts 2019, at der ikke kunne gives samtykke til 

delegering af formandsposten. Kommunalbestyrelsen tog den 28. marts 2019 afgørelsen til 

efterretning. 

 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab 

under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den 

umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens § 12. 

Beredskabskommissionens kompetence er, ligesom de stående udvalgs kompetence, afledt fra 

kommunalbestyrelsen, men kommissionen er dog ikke et stående udvalg. 

 

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til § 9, stk. 2, bestemmelse om kommissionens 

sammensætning. Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, politidirektøren og et 

flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal skal være ulige, 
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hvilket medfører, at den altid består af mindst 5 medlemmer. Herudover skal der udpeges en 

repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen. 

 

Borgmesteren er født formand, medmindre forsvarsministeren i særlige tilfælde har godkendt, 

at et andet medlem af kommunalbestyrelsen udpeges til formand. Bestemmelsen om 

borgmesterens formandskab er begrundet i et ønske om at sikre, at beredskabskommissionen 

og dermed beredskabsarbejdet får en central placering i kommunen. 

 

Det samlede beredskab i Bornholms Regionskommune er underlagt Natur- og Miljøudvalget. 

Dette taget i betragtning samt grundet stort arbejdspres godkendte Kommunalbestyrelsen 20. 

september 2018 at Forsvarsministeren anmodes om at borgmesteren delegerer sin 

formandspost i Beredskabskommissionen til formand for Natur og Miljøudvalget gældende for 

resten af indeværende valgperiode. Anmodningen til Forsvarsministeriet blev fremsendt den 

26. september 2018. 

 

Forsvarsministeriet meddelte den 1. marts 2019, at der ikke kunne gives samtykke til 

delegering af formandsposten, idet man ikke finder at der foreligger særlige tilfælde der 

tilstrækkeligt begrunder dette. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen  
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 Åbent  punkt 

 4  Analyse af det kommunale beredskabs robusthed  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 4  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Det fremgår af ”Aftale om forsvarsområdet 2018-2023”, indgået mellem regeringen, 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at der skal igangsættes 

en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber, 

herunder af det kommunale beredskab på Bornholm. 

Analysen gennemføres indenfor rammerne af det samlede eksisterende redningsberedskab og 

har således ikke til formål at ændre ved den overordnede opgave-, ansvars- og 

kompetencefordeling på området. Undersøgelsen vedrører endvidere ikke fordelingen af 

udgifter til redningsberedskabet mellem kommune og stat.  

Forsvarsministeriet har tildelt Implement Consulting Group opgaven med at gennemføre 

undersøgelsen. Konsulentfirmaet har medio maj 2019 igangsat analysen som forventes 

afsluttet i 2019. 

Konsulentfirmaet igangsatte medio maj 2019 arbejdet med analysen og afviklede en række 

indledende dialogmøder med de kommunale beredskaber i juni måned. Herefter skal afvikles 

12 møder med de kommunale beredskaber, enten enkeltvis eller i mindre grupper. Mødet med 

det kommunale beredskab på Bornholm blev afholdt mandag den 12. august som det første i 

rækken. Samme dag blev der afholdt et separat møde med Beredskabsstyrelsen Bornholm. 

Konsulentfirmaet forventer at indkalde de kommunale beredskaber i mindre grupper i løbet af 

oktober måned for at gennemgå et udkast til et samlet svar. Den 15. november skal analysen 

afleveres til Forsvarsministeriet. 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af ”Aftale om forsvarsområdet 2018-2023”, indgået mellem regeringen, 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at der skal ”igangsættes 

en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. 

Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det 

statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med 

værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse”.  
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Forsvarsministeriet har tildelt Implement Consulting Group opgaven med at gennemføre 

undersøgelsen. Rammerne for undersøgelsen er fastlagt i kommissoriet (vedlagt). Det 

overordnede mål er jf. konsulentfirmaet, at undersøgelsen tilvejebringer et velunderbygget, 

faktuelt grundlag og gennemarbejdede forslag, som kan bruges ved efterfølgende drøftelser af 

hhv. de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt støtte fra 

Beredskabsstyrelsens værnepligtige.  

 

Undersøgelsen vedrører det kommunale redningsberedskabs lovbundne opgaver, 

tilrettelæggelse og praksis, som er reguleret i beredskabsloven. 

 

Undersøgelsen skal:  

• afdække baggrunden for den aktuelle dimensionering af kapaciteterne i de kommunale 

redningsberedskaber og årsagerne til eventuelle forskelle  

• give solid indsigt i udviklingen i de kommunale redningsberedskabers indsats over en 

10- årig periode samt tilkaldelse af assistancer og arbejdet med den borgerrettede 

brandforebyggelse i perioden 2016-2018  

• beskrive forskellige former for god praksis, som bidrager til at sikre robustheden i de 

kommunale redningsberedskaber, fx gennem hensigtsmæssig dimensionering og 

samarbejde på tværs  

• give konkrete forslag til forbedret udnyttelse af samfundets samledes ressourcer, 

herunder inddragelse af Beredskabsstyrelsens ressourcer, kapaciteter fra de øvrige dele 

af Forsvarsministeriets område og det løbende samarbejde mellem stat og kommuner  

• lede til et antal forskellige modeller for, hvordan Beredskabsstyrelsens værnepligtige 

kan støtte kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten. Modellerne 

udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannelse.  

 

Som det fremgår af kommissoriet, gennemføres undersøgelsen indenfor rammerne af det 

samlede eksisterende redningsberedskab og har således ikke til formål at ændre ved den 

overordnede opgave-, ansvars- og kompetencefordeling på området.  

 

Undersøgelsen vedrører endvidere ikke fordelingen af udgifter til redningsberedskabet mellem 

kommune og stat.  

 

Konsulentfirmaet igangsatte medio maj 2019 arbejdet med analysen og afviklede en række 

indledende dialogmøder med de kommunale beredskaber i juni måned. Herefter skal afvikles 

12 møder med de kommunale beredskaber, enten enkeltvis eller i mindre grupper. Mødet med 

det kommunale beredskab på Bornholm blev afholdt mandag den 12. august som det første i 

rækken.  

 

Det overordnede formål med mødet var at drøfte: 

• Drøftelse af udvalgte kortlægningsresultater fra indsamlet data  

• God praksis inden for dimensionering, kapacitetsanvendelse og samarbejde med 

Beredskabsstyrelsen og andre aktører. 

• Forslag til bedre ressourceudnyttelse af kapaciteter i Beredskabsstyrelsen, Forsvaret 

mv. 

• Eventuelle øvrige udviklingsmuligheder i det kommunale beredskab 

 

Konsulentfirmaet forventer at indkalde de kommunale beredskaber i mindre grupper i løbet af 

oktober måned for at gennemgå et udkast til et samlet svar. Den 15. november skal analysen 

afleveres til Forsvarsministeriet. 
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Økonomiske konsekvenser 

- 

Supplerende sagsfremstilling 

-  

 

 

Bilag til Beredskabskommissionen 4. september 2019 
 1. Kommisorium for robusthedsanalysen 
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 Åbent  punkt 

 5  Revision af plan for risikobaseret dimensionering  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 5  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør 

det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til 

revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til 

Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i 

Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Natur- og Miljøudvalget samt 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. 

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Administrationen har 

pr. 1. august igangsat en gennemgående revision af planen, som forventes at være klar til 

behandling i Beredskabskommissionen medio januar 2020. 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 

angives følgende om redningsberedskabets opgaver: 

• Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig 

forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom 

og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet 

skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. 

• Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen 

på skadestedet.   

• Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til 

brandslukning. 

• Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal 

lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). 

• Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs 

opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. 

• Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, 

dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet. 
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I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede 

dimensionering skal indeholde: 

• Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og 

materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal 

indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25. 

 

Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver 

kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i 

Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter 

Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter 

forudgående behandling i Natur- og Miljøudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. 

Planen blev sidst godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Administrationen har 

pr. 1. august igangsat en gennemgående revision af planen, som forventes at være klar til 

behandling i Beredskabskommissionen medio januar 2020. 

 

Økonomiske konsekvenser 

- 

Supplerende sagsfremstilling 

-  
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 6  Aftale med Beredskabsstyrelsen om varetagelse af det 
operative beredskab på Nordbornholm   
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 6  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2018 blev de eksisterende aftaler for varetagelse 

af brand- og redningsopgaverne i kommunen behandlet som følge af, at hovedparten af 

aftalerne udløber med udgangen af april måned 2019. På Økonomi-, Erhvervs- og 

Planudvalgets møde den 23. maj 2018 blev punktet returneret til Natur- og Miljøudvalget til 

fornyet behandling. 

  

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. november blev det besluttet, at forlænge aftalerne for 

distrikt Rønne og distrikt Nexø, som er indgået med Falck Danmark A/S i 2 år, således at de 

udløber med udgangen af april måned 2021. Beredskabskommissionen blev orienteret om 

muligheden for forlængelse af aftalerne med Falck på kommissionens møde den 23. maj 2018.  

Beredskabskommissionen blev ligeledes orienteret om at det var indstillet til godkendelse, at 

der skulle udarbejdes et udbudsmateriale omkring varetagelse af brand- og redningsopgaverne 

i distrikt Allinge. Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning med bemærkning 

om, at der sideløbende blev arbejdet med alternative samarbejdsmuligheder.  

 

I løbet af efteråret 2018 igangsatte Bornholms Regionskommune i samarbejde med 

Beredskabsstyrelsen udarbejdelsen af et forslag til aftale om et tværoffentligt samarbejde 

omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge 

gældende fra 1. maj 2019. Forslaget blev i sin helhed blevet vurderet af Kammeradvokaten, 

som vurderede, at der med hjemmel i § 15 i Udbudsloven ville kunne indgås en 

samarbejdsaftale i mellem parterne. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til aftale med Beredskabsstyrelsen den 31. januar 

2019. Aftalen, der er udgiftsneutral for regionskommunen, gælder indtil en af parterne opsiger 

den. 

 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019:  

Indstillingen godkendt, idet det præciseres at den nye aftale gældende fra 1. maj 2019 

indeholder samme ydelser som den tidligere aftale, og at det kommunale serviceniveau på 

området er uændret. 
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Sagsfremstilling 

Bornholms Regionskommune har indgået aftaler om ekstern varetagelse af det operative 

beredskab (Brand og redning) i de tre distrikter kommunen er opdelt beredskabsmæssigt i. 

Aftalerne udløber alle pr. 30. april 2019. De to af aftalerne, gældende for distrikt Rønne og 

distrikt Nexø, er indgået med Falck Danmark A/S. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. 

november 2018 at forlænge disse i 2 år således, at de udløber med udgangen af april måned 

2021. Den 3. aftale, som omhandler distrikt Allinge, er i dag omfattet af en samarbejdsaftale, 

hvor Beredskabsstyrelsen varetager brand- og redningsopgaverne. Denne aftale kan ikke 

umiddelbart forlænges, idet lovgivningen er ændret siden aftale blev indgået i 2014.  

Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen udarbejdet et forslag 

til aftale om et tværoffentligt samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs 

operative opgaver i slukningsdistrikt Allinge gældende fra 1. maj 2019, hvor den nuværende 

samarbejdsaftale udløber.  

Med aftalen indgår Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen i et tværoffentligt 

samarbejde omkring det kommunale redningsberedskabs operative opgaver i slukningsdistrikt 

Allinge.  Aftalen er baseret på Kammeradvokatens nedenstående vurdering: 

  

at der med hjemmel i § 15 vil kunne indgås en samarbejdsaftale om varetagelse 

af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm. Det afgørende vil i den 

forbindelse være, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen 

tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et ”reelt” samarbejde. 

Dét betyder konkret, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen skal 

bestå af andet og mere end den rene betaling mod udførelse af det kommunale 

redningsberedskab. 

Efter det oplyste yder både regionskommunen og styrelsen væsentlige bidrag til 

samarbejdet, som på hver sin måde er afgørende for, at det kommunale 

redningsberedskab på Nordbornholm kan varetages på forsvarlig vis. 

Det er i forlængelse heraf min anbefaling, at disse gensidige bidrag beskrives 

tydeligt parternes samarbejdsaftale, så det bliver klart, at denne ikke har 

karakter af en sædvanlig tjenesteydelseskontrakt, hvor en ordregiver køber 

services fra en leverandør, men reelt etablerer et samarbejde mellem 

ligeværdige parter om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på 

Nordbornholm. 

  

   

Sammenligning mellem nuværende aftale og udkast til ny aftale: 

  

BRK: Bornholms Regionskommune 

BRSB: Beredskabsstyrelsen 

  

Nuværende aftale (Udløber 30. april 2019): 

• BRK udlejer brandstationsbygningen til BRSB på almindelige vilkår ift. erhvervslejemål. 

BRSB betaler således husleje, indvendig vedligeholdelse og forbrug. BRK betaler 

udvendig vedligehold, bygningsforsikring, servicering af porte. Alle ind- og udgifter 

ligger i dag hos Center for Ejendomme og Drift. 

• BRK betaler for den samlede ydelse fra BRSB. 

• BRSB stiller køretøjer og materiel til rådighed, inkl. alle tilhørende udgifter. 

• BRSB stiller nødvendigt mandskab til rådighed, inkl. udgifter til uddannelse og 

udrustning. 

• BRK stiller vagtcentralløsning inkl. udkaldspagere (”radio”, som anvendes ved tilkald af 

brandfolk), køretøjsnavigation m.v. til rådighed. 

• BRK varetager indsatslederfunktionen, herunder at BRSB stiller indsatsledere til 

rådighed efter nærmere aftale. 

• indtægter fra blinde alarmer på ABA-anlæg tilgår BRK. 
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 Udkast til ny aftale (Gældende fra 1. maj 2019): 

  

BRK godtgør Beredskabsstyrelsen for afholdte udgifter og langsigtede 

gennemsnitsomkostninger til de kommunale operative opgaver. Som udgangspunkt må 

Beredskabsstyrelsen ikke have hverken under- eller overskud på opgaven. 

 

Udkastet til aftale indebærer, at: 

• BRK stiller brandstationsbygningen til rådighed for BRSB. BRK er ansvarlig for indvendig 

og udvendigvedligeholdelse og forbrug. Såfremt BRSB vælger at anvende bygningen til 

supplerende formål, som ikke vedrører samarbejdsaftalen kan dette faktureres BRSB 

efter nærmere aftale. 

• BRK betaler for den samlede ydelse fra BRSB, baseret på langsigtede 

gennemsnitsomkostninger. 

• BRSB stiller køretøjer og materiel til rådighed, inkl. alle tilhørende udgifter. 

• BRSB stiller nødvendigt mandskab til rådighed, inkl. udgifter til uddannelse og 

udrustning. 

• BRK stiller vagtcentralløsning inkl. udkaldspagere, køretøjsnavigation m.v. til rådighed 

• BRK varetager indsatslederfunktionen. 

• indtægter fra blinde alarmer på ABA-anlæg tilgår BRK. 

Økonomiske konsekvenser 

Aftalen vil være udgiftsneutral for Bornholms Regionskommune. 

  

Beredskabets samlede økonomi i 2019 – baseret på nuværende aftale 

  
  

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen  

 

 

Bilag til Beredskabskommissionen 4. september 2019 
 1. Aftale i mellem BRK og BRSB omkring varetagelse af redningsberedskabet i distrikt Allinge 

Distrikt og funktion 
 1.000 kr. – ex. Moms 

005895 
Redningsberedskab 

Myndighedsledelse, forebyggelse, indsatsledere, dykkerberedskab, frivilligt 

kommunalt beredskab, materiel og køretøjer, samt øvrige forpligtigelser 3.832 

Distrikt Allinge 1.169 
Distrikt Nexø 2.129 
Distrikt Rønne (inkl. Aakirkeby) 2.439 
I alt 9.569 
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 Åbent  punkt 

 7  Praksiseksempler på samarbejde i mellem det 
kommunale beredskab og Beredskabsstyrelsen  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 7  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

På Beredskabskommissionens møde den 23. maj 2018 blev det besluttet, at der på næste 

ordinære møde skulle fremlægges en sag der skulle beskrive praksiseksempler på samarbejde 

i mellem det kommunale beredskab og Beredskabsstyrelsen. 

Samarbejdet kan opdeles i fire hovedgrupper, hvoraf tre er operative, og en er orienteret mod 

forebyggelse og planlægning. 

 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

Det kommunale beredskab (Bornholms Brandvæsen) og Beredskabsstyrelsen Bornholm har et 

godt og konstruktivt samarbejde både i det daglige, men også i forbindelse med akutte 

hændelser. Samarbejdet er blandt andet hjemlet i Beredskabslovens § 1 og § 7. 

 

§ 1: Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe 

skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, 

herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. 

Stk. 2: Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, 

herunder det statslige regionale redningsberedskab, og det kommunale 

redningsberedskab. 

 

§ 7: Det statslige regionale redningsberedskab skal yde assistance til det 

kommunale redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af 

karakteren eller omfang af en ulykke eller katastrofe, herunder 

krigshandlinger. 
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Samarbejdet kan opdeles i fire hovedgrupper, hvoraf tre er operative, og en er orienteret mod 

forebyggelse og planlægning. 

 

1. Brandslukning 

2. Redning af mennesker og dyr 

3. Uheld med farlige stoffer 

4. Mødeplaner og beredskabsuddannelse 

 

Brandslukning: 

Det kommunale beredskab har indgået aftaler omkring varetagelse af det operative beredskab 

i alle 3 distrikter (Rønne, Nexø og Allinge). I Rønne og Nexø er det Falck Danmark A/S der 

varetager opgaven og i Allinge er det Beredskabsstyrelsen Bornholm (Den kommunale 

udrykning). 

  

Hertil bistår Beredskabsstyrelsen Bornholm (Den regionale udrykning) det kommunale 

beredskab når der opstår en hændelse af et vist omfang. Eksempelvis at: 

 

• brandslukningen kræver mere materiel end det forhåndenværende i pågældende 

distrikt  

• vandforbruget til brandslukning er så omfangsrigt, at der skal etableres en fast eller 

pendulerende vandforsyning (slangevej fra vandforsyning eller kørende vandtankvogne)  

• varigheden af slukningsindsatsen kræver, at mandskabet skal udskiftes grundet 

hvilebehov 

• brandens kompleksitet kræver speciel viden eller specialudstyr 

• m.v. 

 

Redning af mennesker og dyr: 

Identisk med ovenstående afsnit om brandslukning, så er strukturen tilsvarende, når det 

kommer til redningsindsatser. De tre distrikter løser de dagligt forekommende hændelser i 

samarbejde med regionens ambulancetjeneste. Ændrer redningsindsatsen karakter, så kan det 

kommunale beredskab rekvirere assistance fra Beredskabsstyrelsen Bornholm. Herunder 

blandt andet: 

 

• Større trafikuheld med mange implicerede 

• Ulykker med busser og/eller lastbiler 

• Tilskadekomne personer i vanskeligt og uvejsomt terræn  

• Fastklemte under meget tunge elementer 

• Flyulykker 

• Højderedningsopgaver 

• m.v. 

 

Højderedningsopgaver på hele Bornholm indgår i aftalen om varetagelse af det operative 

beredskab for distrikt Allinge og løses derfor altid af Beredskabsstyrelsen Bornholm. 

 

Uheld med farlige stoffer: 

Identisk med ovenstående afsnit om brandslukning og redningsindsatser, så er strukturen 

tilsvarende, når det kommer til uheld med farlige stoffer. De tre distrikter løser daglige 

hændelser, men hvis omfanget eller kompleksiteten vokser, så kan Bornholms Brandvæsen 

rekvirere assistance fra Beredskabsstyrelsen Bornholm. Herunder: 

 

• Uheld med stoffer som kræver særlige beskyttelsesforanstaltninger i form af materiel 

og kemikaliedragter til indsatspersonel   
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• Omladning, inddæmning og/eller opsamling af farlige stoffer 

• Uheld med stoffer hvis identitet, type eller farlighed ikke umiddelbart kan fastslås 

• m.v. 

 

Mødeplaner og beredskabsuddannelse: 

Samarbejdet omkring mødeplaner og beredskabsuddannelse har til formål at forberede, 

forbedre og sikre, at det operative samarbejde i mellem det kommunale beredskab og 

Beredskabsstyrelsen sikres de optimale betingelser når behovet opstår. I samarbejdet indgår 

blandt andet:  

 

• Udarbejdelse af mødeplaner for relevante objekter. Dette være sig museer, 

brændstoflagre, særlige komplekse bygninger, nødindkvartering, tørkeberedskab m.v.  

• Beredskabsuddannelse og øvelsesvirksomhed tilstræber, at ovenstående mødeplaner 

testes, rutinernes og tilrettes 

• Generelt samarbejde omkring uddannelse 

• m.v. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen  
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 Åbent  punkt 

 8  Nyt fra politiet og den lokale beredskabsstab (LBS)  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 04-09-2019 8  

Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Politidirektøren orienterer om aktuelle emner. 

 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at  

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

Ingen 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen  
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 9  Orientering fra Beredskabsforbundet  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

Beredskabsforbundets observatør i Beredskabskommissionen orienterer om aktuelle emner. 

 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at  

• orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019: 

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling 

Ingen 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling 

Ingen  
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 10  Eventuelt  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

 

Beredskabskommissionen den 4. september 2019:  

Næste møde i Beredskabskommissionen er aftalt til onsdag den 15. januar 2020, kl. 14:30 - 

16:00. Mødet afholdes på Ullasvej i Rønne. 

 

 

 
 
 

 


