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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov 

om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet samt lov om fyr-

værkeri og andre pyrotekniske artikler 

 

Forsvarsministeriet har ved skrivelse af 28. januar 2016 anmodet FOA om be-

mærkninger til ovennævnte lovforslag. 

 

FOA skal indledningsvist tilkendegive, at FOA er stærkt bekymret over, at der 

med lovforslaget lægges op til at adskille diskussionen omkring en ny bered-

skabslov, økonomi til Beredskabsstyrelsen og økonomi til de kommunale red-

ningsberedskaber. Efter FOAs opfattelse kan det ses som en grundlæggende 

mangel på forståelse for, hvordan redningsberedskabet hænger sammen, og de 

udfordringer beredskabet står overfor. 

 

De store udfordringer for beredskabet er efter FOAs opfattelse: 

1. Trusselsbilledet ændrer sig løbende grundet klimaforandringer, større 

terrortrussel og den stigende urbanisering 

2. Det bliver stadigt mere vanskeligt at rekruttere deltidsansatte til red-

ningsberedskabet og dermed at sikre forsvarlige afgangs- og responsti-

der 

3. Et robust beredskab kræver både, at beredskabet har personale med de 

rette kompetencer og tilstrækkeligt med personale til de mulige opga-

ver. 

 

Det er helt afgørende for FOA, at det statslige beredskab og de kommunale be-

redskaber ses i en sammenhæng både i forhold til ansvarsfordeling, opgaver og 

økonomi. Det er vigtigt, at der er en entydig kommandostruktur og blik for den 

synergieffekt de to dele af det samlede nationale beredskab kan skabe. 

 

Det er FOAs opfattelse, at det samlede resultat af de igangværende ændringer af 

beredskabet kan blive et svækket beredskab, et mindre borgernært beredskab 

og dermed et beredskab, som ikke er i stand til at beskytte borgerne i kritiske si-

tuationer 

 

FOA mener, at denne udvikling er i strid med aftalen om redningsberedskabet fra 

2012, hvor det bl.a. anføres, at analysen af redningsberedskabet laves med det 

”formål at belyse mulighederne for generelle effektiviseringer og tilpasninger, en 
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mere effektiv opgaveløsning samt optimal udnyttelse af redningsberedskabet 

samlede ressourcer”. 

 

Det er FOAs opfattelse, at der med det foreliggende lovforslag ikke lægges op til 

ændringer, der indebærer ”en mere effektiv opgavevaretagelse”, og der er intet, 

som peger på, at hensynet til en ”optimal udnyttelse” af redningsberedskabets 

”samlede ressourcer” ligger til grund for lovforslaget. 

 

På det grundlag er det derfor FOAs opfattelse, at der ikke er grundlag for at fast-

holde besparelserne i de kommunale redningsberedskaber. 

 

Efter FOAs opfattelse vil bl.a. følgende forhold i forslaget til ny beredskabslov 

kombineret med besparelserne på det borgernære, afhjælpende beredskab 

svække det samlede beredskab: 

1. På trods af de nu større fælleskommunale redningsberedskaber lægges 

der i ændringsforslaget til beredskabsloven ikke op til en ændret opgave- 

og ansvarsfordeling mellem de kommunale beredskaber og Beredskabs-

styrelsen. Det vil svække de kommunale beredskaber og dermed det 

borgernære beredskab. 

2. Kommunale besparelser - nu og i fremtiden – kan alene findes ved enten 

at reducere antallet af brandstationer og dermed antal deltidsbrand-

mænd eller ved at reducere antallet af ”et-minuts-bredskaber”. Det be-

tyder længere responstid med større skader på personer og bygninger til 

følge. 

3. Lovforslaget gør med et nyt stykke i § 36 det muligt at privatisere brand-

syn. Hermed svækkes den helt åbenlyse fordel ved den nuværende 

sammenhæng mellem det forebyggende og afhjælpende (operationelle) 

beredskab. Når det ikke længere er beredskabspersonale, der indgår el-

ler kan indgå i begge typer af opgaver, forringes kendskabet markant til 

infrastrukturelle, logistiske og bygningsmæssige forhold. 

4. Med lovforslagets punkt 15 udvides Forsvarsministerens beføjelser til 

også at fastsætte regler for ”alarmering”. Med dette risikerer man, at 

det samlede borgernære serviceniveau forringes yderligere.  Det er op-

fattelsen, at tilføjelsen af et nyt stk. 6 i § 12 giver ministeren de nødven-

dige beføjelser. 

5. Desto færre beredskabsrelevante opgaver de kommunale beredskaber 

skal løse, desto dyrere og mindre professionelt vil beredskabet være. Det 

går ud over borgerne, når uheldet er ude.  

6. Det er FOAs anbefaling, at den gældende § 48 i beredskabsloven bør 

ændres, så Forsvarsministeren alene har ansvaret for niveauet af red-

ningspersonalet grunduddannelse. Som den største aktør på bered-

skabsområdet skal KL og arbejdsmarkedets parter have større indflydel-

se på uddannelsen og på uddannelsesniveauerne. 

7. FOA er tilfreds med, at der med tilføjelsen i § 10, stk. 2 åbnes for, at an-

dre medarbejdere i beredskabet end frivillige kan få plads i beredskabs-

kommissionerne.  

FOA er af den opfattelse, at politikerne har et ansvar for at sikre, at det danske 

redningsberedskab hænger sammen, uanset hvem der har ansvaret for at løse 



 - 3 - 

 

opgaverne, men det kræver at grundlaget for den politiske beslutning er baseret 

på kvalitet, responstider og robusthed. 

Hvis det danske redningsberedskab skal være kendetegnet ved snævre, kortsig-

tede interesser, strid imellem offentlige myndigheder, ønsker om at tilgodese 

frivillige og et uddannelsesniveau, der skal afspejle ”hvor meget fritid folk vil 

bruge”, så har Danmark fortsat et middelmådigt beredskab, hvor vi alle må håbe 

på, at ingen større ulykker vil ramme os. 

Det redningsberedskab Danmark har behov for, og som giver borgerne mest mu-

lig tryghed, kræver øget fokus på kompetencer, træning, fleksible indsatsenhe-

der, sammentænkning af forebyggende og operationelle opgaver og dermed et 

robust og borgernært redningsberedskab. 

FOA ser frem til, at de politiske partier bag aftalen om redningsberedskabet sik-

rer et beredskab, som er i overensstemmelse med de intentioner, der lå bag af-

talen, og som sikrer den enkelte borger den bedst mulige tryghed i alle situatio-

ner. 

 

Venlig hilsen 

 
Reiner Burgwald 

Sektorformand 

 

E-mail: reb001@foa.dk 

 

 

 


