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 Åbent  punkt 

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen  
14.00.03A26-0004 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 

Beredskabskommissionen 23-05-2018 1  

 

Fraværende 

Ingen. 

 

Bemærkninger til dagsordenen 

Ingen. 
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 2  Beredskabskommissionens kompetencer og opgaver  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

Resumé 

De grundlæggende bestemmelser om det kommunale redningsberedskab findes i bered-

skabsloven. I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2 skal Kommunalbestyrelsen 

nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af 

redningsberedskabet. 

 

Beredskabschefen orienterer kort om beredskabskommissionens kompetencer og opgaver. 

Indstilling og beslutning 

Koncerndirektøren indstiller orienteringen taget til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018:  

Taget til efterretning med bemærkning om, at der på næste ordinære møde i 

Beredskabskommissionen fremlægges praksiseksempler på samarbejde i mellem det 

kommunale beredskab og det statslige beredskab (Beredskabsstyrelsen). 

 

Sagsfremstilling 

De grundlæggende bestemmelser om det kommunale redningsberedskab findes i bered-

skabsloven. Det fremgår af beredskabslovens § 9, stk. 1, at det kommunale redningsbered-

skab hører under kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for, at redningsberedskabet lever 

op til beredskabslovgivningens krav. I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2 skal 

Kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare 

forvaltning af redningsberedskabet. 

 

Det kommunale redningsberedskabs opgaver fastlægges bl.a. i §§ 12–15 i beredskabsloven. 

De nærmere krav til redningsberedskabet findes bl.a. i bekendtgørelsen om risikobaseret 

kommunalt redningsberedskab. Efter denne bekendtgørelse skal det kommunale 

redningsberedskab 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. 

 

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at kommunens redningsberedskab kan leve op 

til de centralt fastsatte krav og til det serviceniveau, der vedtages af kommunalbestyrelsen. 
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Beredskabskommissionens kompetence er, ligesom de stående udvalgs kompetence, afledt fra 

kommunalbestyrelsen, men kommissionen er dog ikke et stående udvalg. 

 

Der er ikke i beredskabsloven tillagt beredskabskommissionen nogen selvstændig kompetence. 

Det forhold, at visse kompetencer i beredskabsloven er tillagt kommunalbestyrelsen, er alene 

udtryk for, at opgaven skal løses i kommunalt regi og afskærer ikke i sig selv muligheden for, 

at disse opgaver henlægges til andre dele af det kommunale beslutningsapparat. 

Kommissionens opgaver fastlægges af kommunalbestyrelsen. 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om det kommunale redningsberedskabs 

organisation m.v., herunder en beskrivelse af sammensætning, kompetencer og opgaver for 

beredskabskommissionen. Vejledningen vedhæftes dagsordenspunktet som bilag. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

Ingen  

 

 

Bilag til Beredskabskommissionen 23. maj 2018 

 1. Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation m.v. BRS 2015. 
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 3  Revision af kommunens generelle beredskabsplan  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen indstiller 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé 

Kommunens samlede plan for beredskabet (den generelle beredskabsplan) skal revideres i det 

omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog minimum én gang i hver kommunal valgperiode. 

Den gældende beredskabsplan blev godkendt i december 2013 i Kommunalbestyrelsen og 

administrativt revideret i juli 2014 som følge af en generel organisationstilpasning i 

regionskommunen. Planen skal efter Kommunalbestyrelsens godkendelse indsendes til 

Beredskabsstyrelsen.  

Indstilling og beslutning 

Koncerndirektøren indstiller at planen godkendes. 

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018: 

Anbefales godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Formål, planlægning og ansvar. 

I henhold til Beredskabsloven § 25, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet 

plan for kommunens redningsberedskab. Planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i et 

møde. Planen skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én 

gang i hver kommunal valgperiode. Planen og revisioner heraf indsendes til 

Beredskabsstyrelsen 

 

Beredskabsplanen for Bornholms Regionskommune er en plan, der sikrer at der på de 

væsentlige områder er gennemført planlægning for opretholdelse og videreførelse af 

kommunens daglige drift i en krisesituation. 

 

I henhold til Beredskabsloven § 12, stk. 1, skal det kommunale redningsberedskab kunne yde 

en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, 

herunder terror- og krigshandlinger. Derudover skal det kommunale redningsberedskab kunne 

modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Dimensioneringen og 

serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab er fastlagt i kommunens plan for 

risikobaseret dimensionering. 
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Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for beredskabsplanlægningen i Bornholms 

Regionskommune. Det er Kommunalbestyrelsen der endeligt godkender planerne. I det daglige 

er det Borgmesteren der har det politiske ansvar og på den administrative side er ansvaret 

placeret hos Kommunaldirektøren. 

 

De enkelte sektorer i kommunen har sektoransvar, inden for de enkelte ressortområder. Det er 

således de enkelte sektorer der skal identificere risici og sårbarheder inden for eget 

sektorområde. De enkelte sektorer skal ligeledes identificere de muligheder der er for at 

forebygge hændelser inden for området. Den enkelte sektor udarbejder på den baggrund 

herefter en samlet plan for området. 

 

Ledelse i krisesituationer. 

Den helt overordnede ledelse og koordinering af en given større krisesituation på Bornholm, 

ligger hos politidirektøren, der er leder af den lokale beredskabsstab. Her koordineres 

indsatsen og ressourcerne disponeres via Beredskabsstaben. 

 

Omfatter krisen primært Bornholms Regionskommune nedsættes den kommunale krisestab. 

Denne kan også i visse tilfælde nedsættes samtidig med politidirektørens aktivering af 

beredskabsstaben. Krisestaben har den fornødne kompetence til at foretage handlinger, der 

sikrer at regionskommunen kan fortsætte den daglige drift i forbindelse med en krise eller 

kriselignende situation. 

 

Der er udarbejdet en særskilt plan for krisestabens arbejde, som beskriver arbejdsgange m.v. 

mere detaljeret. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

Ingen  

 

 

Bilag til Beredskabskommissionen 23. maj 2018 

 1. Slettes 

 2. Kommunens generelle beredskabsplan . Maj 2018. 



Bornholms Regionskommune 

Beredskabskommissionen 

onsdag den 23. maj 2018  

kl. 10:00 

 

 

  

 

Side 9 af 14 

 

 

 Åbent  punkt 

 4  Status for udbud af det operative beredskab  
14.00.00P35-0011 

 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen beslutter. 

Resumé 

De eksisterende aftaler omkring varetagelse af det operative beredskab er indgået på basis af 

det kommunale serviceniveau, som er beskrevet i ”Plan for risikobaseret dimensionering” og 

som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2014.  

 

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018 blev de eksisterende aftaler for varetagelse af brand- 

og redningsopgaverne i kommunen drøftet som følge af, at hovedparten af aftalerne udløber med 

udgangen af april måned 2019. På Natur- og Miljøudvalgets møde den 8. maj blev det anbefalet 

at: 

 

• at der udarbejdes et nyt udbud for distrikt Allinge for en 5-årig periode med mulighed 

for forlængelse i 2 år 

• at de eksisterende aftaler for distrikterne Rønne og Nexø forlænges i 2 år efter 

nærmere drøftelse med nuværende operatør 

• at udbudsmaterialet for distrikt Allinge udarbejdes eksternt af et konsulentfirma som 

har tilegnet sig specialviden på området. 

• at der udarbejdes et kontrolbud for distrikt Allinge og at dette udarbejdes eksternt af et 

konsulentfirma som har tilegnet sig specialviden på området 

 

Beredskabschefen orienterer om de eksisterende aftaler og om status for udbud. 

 

Indstilling og beslutning 

Koncerndirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018:  

Taget til efterretning med bemærkning om, at der pt. afsøges alternative 

samarbejdsmuligheder. 

 

Sagsfremstilling 

Eksisterende aftaler 
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De eksisterende aftaler omkring varetagelse af det operative beredskab er indgået på basis af 

det kommunale serviceniveau, som er beskrevet i ”Plan for risikobaseret dimensionering” og 

som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2014.  

Distrikt 1 -  Rønne 

Bornholms Regionskommune indgik i juni 2014 en aftale med Falck Danmark A/S omkring 

varetagelse af det operative beredskab i distrikt Rønne i perioden 1. september 2014 til 30. 

april 2019. Aftalen indebærer samtidig varetagelse af den samlede vagtcentralhåndtering for 

Bornholms Brandvæsen. Der er option på forlængelse af aftalen i yderligere 2 gange 1 år på 

samme vilkår. Aftalen kan forlænges med 6 måneders varsel. Aftalen blev indgået på 

baggrund af udbud, hvor Bornholms Brandvæsen afgav kontrolbud. 

  

Distrikt 2 - Nexø 

Bornholms Regionskommune indgik i februar 2011 en aftale med Falck Danmark A/S omkring 

varetagelse af det operative beredskab i distrikt Nexø i perioden 1. maj 2011 til 30. april 2017. 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2017 at forlænge aftalen på samme vilkår 

med 2 år til 30. april 2019. Der er option på forlængelse af aftalen på samme vilkår i 

yderligere 2 år. Aftalen kan forlænges med 3 måneders varsel. Aftalen blev indgået på 

baggrund af udbud, hvor Bornholms Brandvæsen afgav kontrolbud. 

  

Distrikt 3 - Allinge 

Bornholms Regionskommune indgik i juni 2014 en aftale med Beredskabsstyrelsen omkring 

varetagelse af det operative beredskab i distrikt Allinge samt varetagelse af 

højderedningsberedskabet for hele kommunen i perioden 1. september 2014 til 30. april 2019. 

Der blev ikke udarbejdet kontrolbud. 

  

Siden aftalen om brandslukning i distrikt Allinge blev indgået mellem Beredskabsstyrelsen og 

regionskommunen i 2014, er udbudsreglerne ændret, og forlængelse af aftalen er således ikke 

mulig. Samtidig betyder ændringen i udbudsreglerne, at en lignende overdragelse af opgaver i 

distrikt Rønne og Nexø heller ikke længere er mulig. Fremadrettet skal opgaven udbydes eller 

hjemtages. 

  

Samlet oversigt over branddistrikter 

  

Distrikt Operatør Kontrakt udløber Forlængelse 

Distrikt 1 – Rønne Falck 30/4-2019 2 x 1 år 

Distrikt 2 – Nexø Falck 30/4-2019 1 x 2 år 

Distrikt 3 – Allinge Beredskabsstyrelsen 30/4-2019 Ikke muligt 

  

Varetagelse af dykkertjeneste 

Bornholms Regionskommune indgik i 2007 en aftale med Falck Danmark A/S om varetagelse 

af dykkertjenesten i kommunen. Aftalen er efterfølgende revideret i 2013. Aftalen kan opsiges 

med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned. 

  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

Ingen  
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 5  Kort orientering omkring det samordnede beredskab på 
Bornholm  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen beslutter. 

Resumé 

På Bornholm er de frivillige beredskaber indenfor stat og kommune samordnet pr. 1. januar 

2018. I forbindelse med samordningen er der nedsat et dialogforum med deltagelse fra 

Beredskabsforbundet, Beredskabsforbundet og regionskommunen. 

 

Beredskabschefen orienterer om status. 

Indstilling og beslutning 

Koncerndirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning 

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018:  

Taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Der blev i marts 2016 indgået en stemmeaftale på Christiansborg om udmøntning af 

besparelser i det statslige redningsberedskab jf. en tidligere indgået aftale mellem Regeringen 

og KL om kommunernes økonomi i 2015. I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at der 

skulle udarbejdes en model for et samordnet beredskab i mellem det statslige 

redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) og det kommunale redningsberedskab (Bornholms 

Brandvæsen) på Bornholm. 

 

Gældende udbudsregler forhindrede en egentlig samordning af beredskaberne som sådan, 

hvorfor Kommunalbestyrelsen i september 2017 godkendte at samordne de 2 enheders 

frivilligområde fremadrettet gældende fra og med 1. januar 2018. Hertil blev det besluttet at 

fortsætte samarbejdet på indsatslederområdet indtil udgangen af april 2019. 

 

Status er at arbejdet på frivilligområdet er iværksat, hvor det statslige beredskab varetager en 

frivillig operativ styrke på ca. 15 mand og hvor det kommunale beredskab varetager en frivillig 

styrke til indkvartering og forplejning på 5-8 mand. Der er indgået en særlig aftale med 

Beredskabsstyrelsen om samarbejdet på indsatslederområdet.  

 

Der er i forbindelse med samordningen nedsat et dialogforum bestående af 2 repræsentanter 

fra Beredskabsforbundet, kolonnechefen fra Beredskabsstyrelsen og beredskabschefen fra 

regionskommunen. Der afholdes 2 faste møder om året hvor samarbejdet debatteres og hvor 

kommende kampagner og uddannelse m.v. drøftes. 
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Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 

Administrativ tilføjelse 

Ingen  
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 6  Orientering fra Beredskabsforbundet  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen beslutter. 

Resumé 

Beredskabsforbundets observatør i Beredskabskommissionen har udtrykt ønske om at 

orientere om følgende: 

 

• Beredskabsforbundet Robust borger 

• Hvervning af frivillige 

Indstilling og beslutning 

Koncerndirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018: 

Taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Ingen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 

Administrativ tilføjelse 

Ingen  
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 7  Eventuelt  
14.00.00P35-0011 
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Hvem beslutter 

Beredskabskommissionen 

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018:  

Mødekadence drøftet. Næste ordinære møde forventes afholdt i foråret 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


