Bilag 3 til vedtægterne for Sydvestjysk Brandvæsen
Jævnfør Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter § 1 stk. 3
Den fælles Beredskabskommission har den 24.8.2016 jf. §1 stk. 3 i
vedtægterne besluttet af overføre kompetencen fra byrådene vedrørende
lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003 om beskyttelsesrum samt
lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler jævnfør
lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013 til den fælles
Beredskabskommission.
Overdragelsen af kompetencen omfatter:


Tilladelse til opbevaring af fyrværkeri og foretage kontrol og tilsyn
med placering, indretning og brug af virksomheder og steder hvor
der fremstilles fyrværkeri



Opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige
beskyttelsesrum

30. juni 2016
Kommissorium
for
redningsberedskabet

rapport

om

erfaringerne

med

ny

struktur

i

Baggrund
Der skal i forlængelse af stemmeaftalen om udmøntningen af besparelserne i
redningsberedskabet og aftalen om kommunernes økonomi for 2015 uarbejdes en rapport
om erfaringerne med den nye struktur med henblik på at vurdere behovet for justeringer.
Fokus for rapporten er etableringen af den nye struktur og status herfor, herunder
snitfladen mellem Beredskabsstyrelsen og det kommunale redningsberedskabs opgaver.
Formål
Der etableres en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en beredskabsfaglig rapport om de
foreløbige erfaringer med den nye struktur i redningsberedskabet.
Arbejdsgruppen skal i arbejdet bl.a. belyse følgende spørgsmål:
 Hvordan er den nye struktur etableret, og hvilken betydning har det haft for
arbejdstilrettelæggelsen mellem Beredskabsstyrelsen og det kommunale
redningsberedskab?
 Understøtter den nye struktur princippet om niveaudeling i et basis- og
overbygningsberedskab, herunder at ikke alle skal kunne alt?
 Er der med den nye struktur etableret et samlet risikobillede og anvendes det?
Arbejdsgruppens vurdering af erfaringerne baseres så vidt muligt på konkrete data fra den
nye struktur, eksempelvis ODIN data
Rapporten skal indeholde forslag til eventuel justering
Beredskabsstyrelsen og det kommunale redningsberedskab.

af opgavesnittet mellem

Forslagene opstilles inden for redningsberedskabets samlede økonomiske ramme.
Arbejdets organisering
I arbejdsgruppen indgår repræsentanter for Beredskabsstyrelsen (formand) og KL.
Arbejdsgruppen kan efter behov inddrage relevante ressourcepersoner.
Beredskabsstyrelsen stiller sekretariat for arbejdsgruppen
Tidsplan
Arbejdsgruppens rapport skal være afsluttet inden 1. februar 2017.
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Kommissorium for analyse af vagtcentraler
Der igangsættes i forlængelse af stemmeaftalen om udmøntningen af besparelserne i
redningsberedskabet samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en analyse af
mulighederne for at effektivisere og sammenlægge vagtcentralerne i beredskabet.
Det centrale formål med analysen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag med henblik på
en mere effektiv vagtcentralstruktur, der bl.a. kan understøtte den fri disponering på tværs
af de kommunale redningsberedskabers tilstødende dækningsområder og sikre overblik over
det samlede redningsberedskabs opgaver og ressourcer.
Et provenu ved forenklingen målrettes den fortsatte konsolidering af det samlede
vagtcentralsystem og initiativer til udvikling af det kommunale redningsberedskab.
Baggrund
Det fremgår af Stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet
(Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti), at der inden udgangen af 2016 skal
gennemføres en analyse af mulighederne for at effektivisere og sammenlægge
vagtcentralerne i beredskabet.
Redningsberedskabets Strukturudvalg anbefalede i deres rapport fra 2014, at der etableres
centrale vagtcentraler, som bemyndiges til at kunne iværksætte redningsberedskabets
indsats, disponering og koordinering i tæt samarbejde med andre myndigheder. Som led i
strukturudvalgets arbejde undersøgte Deloitte vagtcentralområdet og vurderede, at der ville
være økonomiske gevinster ved en konsolidering af vagtcentralerne.
Kommunerne løser i dag vagtcentralopgaverne, som således er spredt på tværs af landet i
mange organisatoriske enheder. I dag kan vagtcentralerne - afhængigt af opgaver - være
ubemandede, bemandede i dagtimerne eller døgnbemandede, ligesom der er stor variation
ift. hvor mange borgere den enkelte vagtcentral servicerer, og hvor mange udrykninger der
håndteres.
Vagtcentralerne håndterer opkald vedrørende brand og redning og forestår udkald af
indsatsleder og redningskøretøjer.
Der er allerede i dag et vist samarbejde mellem en række kommuner, ligesom
vagtcentralopgaven i enkelte kommuner varetages af en privat virksomhed.
Analysens formål og indhold
Det centrale formål med analysen er at opnå en effektiv vagtcentralstruktur, der skal kunne
understøtte den fri disponering på tværs af de kommunale redningsberedskabers
tilstødende dækningsområder, dvs. nærmeste relevante kommunale beredskabskapacitet
indsættes ved akutte hændelser. Vagtcentralerne skal også, jf. strukturudvalget, i mere
alvorlige situationer bidrage til, at Beredskabsstyrelsen har et fuldstændigt overblik over det
samlede redningsberedskabs opgaver og ressourcer i relation til regeringens

krisestyringsorganisation og samarbejdet med andre myndigheder i den nationale operative
stab og i de lokale beredskabsstabe.
Analysen skal komme med forslag til, hvordan der kan etableres en mere simpel og effektiv
vagtcentralstruktur, idet vagtcentralerne som udgangspunkt fortsat er forankret kommunalt.
Initialt gennemføres en kortlægning af vagtcentralernes struktur, organisering,
arbejdsopgaver og ressourceforbrug. På den baggrund gennemføres en analyse af
muligheden for at etablere en mere simpel og effektiv vagtcentralstruktur, eksempelvis ved
færre vagtcentraler. Endelig udvælges en række delområder med henblik på effektivisering,
eksempelvis synergier ved øget samarbejde med politiets og sundhedsvæsenets
vagtcentraler, mulighederne for konkurrenceudsættelse samt hvordan allerede kendte
tekniske løsninger kan understøtte samarbejdet, fx i form af konferencetelefon mv.
Arbejdet skal resultere i et bruttokatalog med konkrete implementerbare tiltag. Der skal
redegøres for fordele og ulemper, herunder af operativ, ledelses- og forretningsmæssig
karakter, ligesom det tydeligt skal fremgå om tiltaget kræver lovændringer eller andre
beslutninger. Fsva. sammenlægningsmodeller skal (1) opstilles dækningsområde
(indbyggere per vagtcentral, antal udrykninger mv.) (2) redegøres for muligheden for at
understøtte den fri disponering (3) redegøres for økonomien
Organisering og proces
Analysen vil være forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter fra
Forsvarsministeriet (formand), Beredskabsstyrelsen og KL. Andre myndigheder kan
inddrages i relevant omfang. Styregruppen mødes efter behov.
Der nedsættes en særskilt arbejdsgruppe med repræsentanter fra Forsvarsministeriet
(formand), Beredskabsstyrelsen og KL. Andre myndigheder og ressourcepersoner kan i
relevant omfang inddrages. Arbejdsgruppen referer til styregruppen.
Forsvarsministeriet stiller sekretariat for arbejdsgruppen.
Der kan være behov for at inddrage ekstern konsulentbistand i forbindelse med
analysearbejdet. Eventuelle udgifter hertil vil blive afholdt inden for Forsvarsministeriets
ramme.
Analysen forventes afsluttet inden udgangen af december 2016.
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