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Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for Beredskab Øst (risikobaseret dimensionering)
Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for Beredskab Øst,
som omfatter Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk
kommuner. Planforslaget er fremsendt med henblik på, at Beredskabsstyrelsen afgiver sin udtalelse, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1085
af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).
For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt Beredskab Øst kan
yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, skal styrelsen navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse
mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation,
virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.
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Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning,
og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet.
Baggrund
Den 10. marts 2021 afholdt Beredskabsstyrelsen et møde med Beredskab Øst på foranledning af en henvendelse fra Beredskab Øst. Beredskabsstyrelsen modtog den 15. april 2021 et foreløbigt planudkast,
hvortil styrelsen den 29. april 2021 afgav sine umiddelbare bemærkninger. Den 25. juni 2021 modtog Beredskabsstyrelsen udkast til plan
for Beredskab Øst med oplysning om, at den fælles beredskabskommission havde godkendt planudkastet i et møde den 7. maj 2021.
Beredskabsstyrelsens vurdering
Beredskabsstyrelsen finder, at revisionen af planen for Beredskab Øst i
den indeværende kommunale valgperiode 2018-2021 er velbeskrevet
og det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Øst med den
planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.
For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er
det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at
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dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af
sådanne hændelser.
Beredskabsstyrelsen har i øvrigt følgende kommentarer til planen:
Scenarie- og kapacitetsanalyser
For så vidt angår de konkrete scenarie- og kapacitetsanalyser, finder
Beredskabsstyrelsen, at de udvalgte scenarier er repræsentative for
såvel almindeligt forekomne daglige hændelser som større hændelser,
der udfordrer Beredskab Øst.
Beredskabsstyrelsen skal imidlertid anbefale, at der angives tid for udviklingen af hændelsen i de enkelte scenarier og for kapacitetsopbygningen, så det fremgår, hvordan hændelsen håndteres. Det gælder
særligt behovet for specialmateriel og særlige kompetencer samt tilkald
af assistance fra naboberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører på beredskabsområdet, med henblik på at sikre, at det daglige redningsberedskab kan opretholdes i tilfælde af længerevarende og samtidige hændelser. Opmærksomheden henledes på forsvarsministerens
brev af den 15. marts 2006 til samtlige kommunalbestyrelser, hvori
hensigtsmæssigheden af at inddrage Beredskabsstyrelsens ressourcer i
planlægningen af det kommunale redningsberedskab fremhæves. Beskrivelserne af ovennævnte hændelser kan endvidere pege på behovet
for særlig uddannelse og øvelsesaktivitet.
Mandskabets kompetencer/uddannelse
Beredskabsstyrelsen anbefaler, at de enkelte efter- og videreuddannelsesplaner indsættes som bilag til planen.
First Responder-ordningen
Beredskabsstyrelsen betragter samarbejdsaftalen om First Responderordningen som henhørende under sundhedslovgivningen. Styrelsen
forudsætter således, at opgaveløsningen ikke har indvirkning på varetagelsen af opgaverne i henhold til beredskabslovgivningen.
Indkvarterings- og forplejnings beredskabet
Det fremgår af afsnit 6.13, at Beredskab Øst har en aftale med Hovedstadens Beredskabs frivillige, som kan assistere Beredskab Øst ved
hændelser, der kræver indkvartering og forplejning. En sådan aftale er
omfattet af i beredskabslovens § 13, stk. 1, og bør fremgår af planen
for Beredskab Øst.
Det forebyggende område
Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Beredskab Øst har fokus på
det forebyggende område, men vil opfordre Beredskabs Øst til at have
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de alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg. Det fremgår af planudkastet, at andelen af blinde alarmer udgør 93 pct. af alle udrykninger
til automatiske brandsikringsanlæg, og at ”de to største årsager til
blinde alarmer fra et automatisk brandalarmeringsanlæg er håndværksarbejde samt madlavning”. Antallet af blinde alarmer med disse
årsager, vil igennem målrettede kampagner kunne nedbringes. Beredskabsstyrelsen henviser til eventuel inspiration i materialet Undgå blinde alarmer, som findes på styrelsens hjemmeside.
Den videre behandling
Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen endeligt vedtages af den fælles beredskabskommission, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 4. Efter den
endelige vedtagelse sendes planen til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 3, stk. 5.
Beredskabsstyrelsen bemærker, at planen skal revideres og indsendes
til Beredskabsstyrelsens udtalelse, i det omfang udviklingen gør det
nødvendigt, jf. § 3, stk. 6, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
Mads Dalgaard
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