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Forsvarsudvalget

Opfølgning på møde med KL den 6. februar 2020 vedr. 
robustheden i det kommunale redningsberedskab

Tak for muligheden for at drøfte robusthed og udviklingsmuligheder i de 

kommunale redningsberedskaber med jer. på opfordring fra udvalget 

lovede vi at følge op med en skriftlig præcisering af KL’s ønsker. 

KL er tilfreds med rapportens konklusion om, at det kommunale 

redningsberedskab er robust. Kommunerne klarer de daglige hændelser 

med brande, ulykker og transport, hvor der er fare for mennesker, miljø 

og værdier. 

KL har noteret sig, at formålet med og rammen for den statslige analyse 

ikke var at ændre ved den overordnede opgave-, ansvars- og 

kompetencefordeling, ligesom den ikke ser på fordelingen af udgifter 

mellem kommune og stat. 

Kommunerne leverede i forbindelse med strukturreformen og 

sammenlægningerne de efterspurgte besparelser. Det er KL’s indtryk, at 

de kommunale enheder er blevet styrket via samarbejder. Men der er 

også med nye typer af hændelser behov for at optimere indsatsen.

Nye, større og ukendte risici, som kræver et øget fokus, hvis et robust 

beredskab skal opretholdes. Det kan være klimahændelser, risiko for 

terror og massetilskadekomst, flere længerevarende og samtidige 

hændelser, cyberkriminalitet, som udløser ulykker etc. Risikobilledet 

ændrer sig løbende. Det betyder også hændelser, der stiller nye krav til 

dimensionering og planlægning samt indsats og materiel.   

KL vil derfor fremhæve, at der er behov for

 Et styrket samarbejde både på tværs af de kommunale 

redningsberedskaber og mellem stat og kommuner.

 Brug for flere ressourcer til større og tværgående øvelser, så det 

tværgående samarbejde kan styrkes. 

 Et samlet overblik over materiel og ressourcer i både stat og 

kommuner. Staten bør i højere grad tilpasse indkøb og placering 

af materiel, så de understøtter de kommunale behov.   

 Beredskabsstyrelsen er udover at være en operationel styrelse 

også myndighed i forhold til de kommunale beredskaber. Alle 

kommuner har planlagt deres dimensionering på baggrund af det 

statslige koncept. Koncept, vejledninger og de understøttende 
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værktøjer er utidssvarende. KL efterlyser derfor udviklingen af et 

nyt koncept og et samarbejde herom. 

 Analysen har vist et åbenbart behov for bedre datakvalitet. Data 

der skal bruges til fremadrettet at forny paradigmet for 

planlægningen i beredskaberne fra kontrol til en videns-baseret 

tilgang. Digitalisering kræver på beredskabsområdet, som på alle 

andre opgaveområder i den offentlige sektor, god datakvalitet, 

tidssvarende it-systemer og analysekraft. Det er en væsentlig 

forudsætning for at kunne udløse potentialet og finde de rigtige 

løsninger, en effektiv og målrettet planlægning samt 

dimensionering. Staten bør bidrage, så digitaliseringens 

muligheder kan udbredes og udnyttes. 

 KL har noteret sig, at analysen ikke berører arbejdsmiljømæssige 

tiltag, herunder sikring af personalet under indsats. Dette område 

bør også fremadrettet have prioritet. 

 Den Nationale Operative Stab (NOST) er nedsat for at skabe et 

fælles overblik over en konkret kriseindsats og medvirke til 

koordinering på nationalt plan. KL finder det meget uheldigt, at 

der ikke er kommunal deltagelse i NOST. Kommunerne er en 

vigtig aktør i at sikre og styrke koordinationen mellem forsvar, 

politi og andre civile myndigheder i tilfælde af større kriser i 

Danmark. Kommunerne er derfor en vigtig aktør i at sikre og 

styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile 

myndigheder i tilfælde af større kriser i Danmark. Dertil kommer, 

at kommunerne bærer et betydeligt myndighedsansvar på en lang 

række områder, som spiller ind ved større nationale indsatser. KL 

ønsker en dialog om den kommunale inddragelse i NOST’en. 

KL er naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser og ser frem til fortsat 

samarbejde med at styrke robustheden i beredskabet.

For god ordens skyld vedhæftes den præsentation, som KL fremlagde på 

mødet med udvalget, med samt et kort fakta-ark.

   

Med venlig hilsen

Laila Kildesgaard

Direktør i KL 
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