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De kommunale redningsberedskaber har hver især været robuste og med egne kapaciteter 
håndteret langt de fleste hændelser i perioden 2016-2018.
KL mener: Det kommunale redningsberedskab er historisk set robust på hændelser og ind-
satser. Nye og større opgaver særlig i forhold til klima kommer dog til. Det udfordrer bered-
skabet og kræver analyse, nytænkning og de rigtige ressourcer.

Risiciene i kommunerne er forskellige. Derfor er der også forskelle i de enkelte kommunale 
redningsberedskabers dimensionering. Men grundlaget er utidssvarende.
KL mener: Staten bør udvikle planlægningen og værktøjerne for den risikobaserede dimensi-
onering. Der skal fokuseres på den fremtidige risiko og redningsberedskabets effektskabelse 
og robusthed. Det skal ske i samarbejde med KL. 

Beredskabsstyrelsen udvikler og driver redningsberedskabets dataregistrerings- og indberet-
ningssystem ODIN.
KL mener: Arbejdet med analysen har vist et åbenbart behov for at sikre en bedre datakva-
litet. KL stiller krav om mere retvisende dokumentation, herunder bedre kvalitet. Det er for-
udsætningen for digitalisering, og for at beredskaberne kan anvende digitale løsninger ved 
indsatsanalyse, risikovurdering og dimensionering.

Vidste du at ...

1
Der er både fuld-
tids-, deltids- og 
frivillige brand-
folk.

2
24/7/365 har 
kommunerne 
1.970 uddanne-
de brandfolk og 
ledere på vagt.

3
Der er 285 kom-
munale brand-
stationer fordelt 
over hele landet.

4
Kommunerne 
klarer 98 pct. af 
alle reelle alar-
mer uden assi-
stance udefra.

5
Alle beredskaber 
har samarbejds-
aftaler med hin-
anden, så de hur-
tigt kan mande 
op.



Om KL 
KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser. KL arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige 
rammer til at prioritere velfærd, økono-mi og udvikling af kommunen lokalt. 

I KL’s kontor for Teknik og Miljø arbejder vi for kommunernes interesser inden for blandt andet beredskabsområdet. 
Det sker blandt andet i samar-bejde med Danske Beredskaber, der organiserer de kommunale redningsbe-redskaber. 

KL’s organisering
Bestyrelsen
KL’s bestyrelse består af 17 medlemmer, som er valgt for en 4-årig periode. Pladserne fordeles mellem partier og lo-
kallister efter stemmetallene på landsplan ved det seneste kommunalvalg. Der efterstræbes konsensus i alle sager.  

KL’s Miljø- og Forsyningsudvalget
Miljø- og Forsyningsudvalgets arbejdsområde er blandt andet miljø- og kli-maområdet, forsyningssektoren, energi, 
beredskab mm. I udvalget sidder: 

 • Formand Jacob Bjerregaard (A), Borgmester, Fredericia
 • Næstformand Kenneth Muhs (V), Borgmester, Nyborg
 • Trine Græse (A), Borgmester, Gladsaxe
 • Johannes Lundsfryd Jensen (A), Borgmester, Middelfart
 • Bo Abildgaard (A), byrådsmedlem, Guldborgsund
 • Jeppe Trolle (B), byrådsmedlem, Roskilde
 • Annette Mosegaard (C), byrådsmedlem, Ikast-Brande
 • Thomas Andresen (V), Borgmester, Aabenraa
 • Bünyamin Simsek (V), rådmand, Aarhus

Har du spørgsmål til KL, eller søger du viden om kommunernes indsats på beredskabsområdet? 
Direktør   Kontorchef 
Laila Kildesgaard  Sara Røpke
laik@kl.dk  sarr@kl.dk
Tlf. +45 3057 1430  Tlf. +45 3070 3838

Fagmedarbejder
Chefkonsulent 
Nete Herskind
nehe@kl.dk
Tlf. +45 3370 3465 


