2 Budgetopfølgning per 30.06.2016
2.1 - Bilag: Bilag - Budgetopfølgning MJBR 30062016
DokumentID: 5674498

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. juni
2016 (beløb i 1.000 kr.)
A
Udgiftsområde

Ikke udmøntet
underskud (200)
Personale (400)

B
Korrigeret
budget 2016

C
Forbrug pr.
30. juni 2016

D
Forventet
regnskab
2016

E
Afvigelse
(D-B)*

-693

0

0

-693

36.499

19.017
Forbrugsprocent
52 %
3.050
Forbrugsprocent
43 %
1.537
Forbrugsprocent
49 %
1.604
Forbrugsprocent
68 %
-7.366
Forbrugsprocent
66 %
17.842

36.499

0

7.120

0

4.251

0

2.448

0

-18.531

0

31.787

-693

Materiale og aktivitetsudgifter (500)

7.120

IT, inventar og materiel
(600)

4.251

Fast ejendom (700)

2.448

Indtægter (900)

-18.531

I alt

32.480

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:
Der har generelt i årets første 6 måneder været et merforbrug på 1,2 % i forhold til budgettet.
Forbrugsprocent halvårsregnskabet 51 % (49,8)
Indtægtsprocenten er dog også øget til 66 % (49,8) en del af årsagen til dette er at betalingen
for de to kommuner ikke falder i 12 lige store rater, men er faldende fra januar til december
(4.5 mio. i januar faldende til 1.5 mio. i december)

Bemærkninger til afvigelser:
Der har i årets første 6 måneder været en positiv tilgang af indtægter. Der er indgået aftale
om afholdelse af førstehjælpskurser med Viborg kommune; der er fra Sundhed & Omsorg i
Silkeborg tilkøbt 23 nye hjemmeplejebiler; der har været en pæn tilgang af
alarmovervågninger i vagtcentralen, samt udvidelse af vagtcentralpasningen for Brand og

Redning Midtvest. Ud over dette er der tilgået midler fra forsikringspræmien for en skadet
tankvogn, hvilket bidrager til en øget forbrugsprocent på indtægtsområdet.
På løn og personalesiden har der været udbetaling af lønninger til medarbejdere, der i
forbindelse med overgangen til Midtjysk Brand & Redning enten er stoppet eller afskediget.
Der har været en øget uddannelsesaktivitet, med blandt andet uddannelse af en Indsatsleder i
Silkeborg. Der er sket tilpasning af lønninger i kraft af nyforhandlede lokalaftaler, tilpasning af
udkald samt tilpasning af døgnvagten. Alt sammen forhold der har belastet lønbudgettet.
Budgettet holdes dog inden for en fornuftig forbrugsprocent.
Inden for materiale og aktivitets området har der ikke været det forventede indkøb af brandog redningskøretøjer. Der er brugt midler på ensretning af værkstedsdriften på de to
værksteder. Indkøb/leasing af køretøjer påbegyndes ultimo 2016. Der er dog leaset to mindre
køretøjer til forebyggelsesafdelingen.
IT, inventar og materiel har været meget påvirket af administrative IT-etableringsudgifter til
begge kommuner. Sammenlægningen af vagtcentralerne belaster også halvårsregnskabet for
2016. Denne udgift er dog ikke endeligt opgjort og kan påvirke årsregnskabet yderligere.
Sammenlægning af vagtcentralerne betragtes som en anlægsinvestering. Der er i 2016 holdt
meget igen på indkøb af brandmateriel. Dog er der leaset røgdykkerudstyr (60 apparater) for
at kunne harmonisere og derved udnytte stordriftfordelen i fremtiden.
Der er på bygningsområdet fortaget ombygning af station Silkeborg med henblik på indretning
af døgnvagtsrum m.m. I Viborg er værkstedet udvidet med en tilbygning til olie og kemikalier.
Halvårs regnskabet er påvirket af forudbetalinger af forbrugsafgifter som el, vand og varme.
Rengøringsbudgettet er steget i Silkeborg i takt med den øgede anvendelse af lokalerne.
Det ikke udmøntede underskud fremkommer efter aftale i den politiske styregruppe, hvor
serviceniveauet med døgnvagt på stationerne i Viborg og Silkeborg blev fastsat.

Korrigerende handlinger:
Forbrugsprocenten pr. 30.august 2016 61 % (66,4)
Indtægtsprocent pr. 30. august 2016 81 % (66,4)
Forventningen er at budgettet overholdes med det forventede merforbrug på 693.000,00.

7 Orientering om ændringer i beredskabslovgivningen
per 1. juli 2016
7.1 - Bilag: Bilag - Meddelelse 18 - Beredskabsstyrelsen - Orientering om
gennemførelse af brandsyn
DokumentID: 5674552

Center for Forebyggelse

MEDDELELSE NR. 18
Orientering om gennemførelse af brandsyn efter 1. juli 2016

Pr. 1. juli 2016 træder en række ændringer i beredskabslovgivningen og byggelovgivningen i kraft,
herunder bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
Beredskabsstyrelsen vil udsende en revideret vejledning om brandsyn, når udkastet til vejledning
har været drøftet med de kommunale parter.
Reglerne for brandsyn målrettes og forenkles, jf. den politiske aftale om redningsberedskabet i
2015. Beredskabsstyrelsen sendte derfor medio 2015 et udkast til ny brandsynsbekendtgørelse i
høring.
Efter høringen er der foretaget ændringer affødt af høringssvarene og drøftelser med KL samt som
konsekvens af ændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen.
Denne orientering belyser ændringerne for brandsyn i forbindelse med at visse reguleringer flyttes
fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen pr. 1. juli 2016.
I efteråret 2015 tilkendegav regeringen i udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark at ville forenkle brandreguleringen, så al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et
særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven og de danske brandkrav til højlagre
tilpasses til niveauet i vores nabolande ved ændring af bygningsreglementet, herunder samle og
forenkle brandkrav til lignende lagerbygninger.
I forhold til brandsyn har det været forudsat, at disse gennemføres som hidtil, dvs. efter beredskabslovningens regler.
Der er nu vedtaget ændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, som implementerer
regeringens vækstudspil, herunder sikrer det hjemmelsmæssige grundlag for at foretage brandsyn.
Pr. 1. juli 2016 er bygningsreglementet ændret således:
-

at de driftsmæssige krav til forsamlingstelte følger af bygningsreglementet,
at de driftsmæssige krav til camping-, festival- og salgsområder følger af bygningsreglementet og
at brandkravene, herunder driftsmæssige krav, til højlagre og lignende lagerbygninger følger af bygningsreglementet.

Beredskabsstyrelsen
CFO

30. juni 2016
Sagsnr. 2016/040271

Center for Forebyggelse

Konkret betyder disse ændringer, at forsamlingstelte, salgsområder, campingområder, højlagre og
lignende lagerbygninger nu alene sagsbehandles efter bygningsreglementet. Brandsynet skal dog
stadig foretages efter beredskabslovgivningen.
Eksisterende lovlige højlagre og lignede lagerbygninger, der er godkendt efter beredskabslovgivningen, skal brandsynes som hidtil. Eksisterende lovlige lagre, der ikke har været omfattet af beredskabslovgivningen, skal som hidtil ikke brandsynes.
Nye brandfarlige virksomheder og oplag, herunder oplag i bygninger, der godkendes efter beredskabslovgivningen, skal som hidtil brandsynes. Nye lagre, der alene godkendes efter byggelovgivningen, og som også før 1. juli 2016 alene var omfattet af byggelovgivningen, skal som hidtil ikke
brandsynes. Nye lagre, som hidtil har skullet godkendes efter beredskabslovgivningen, men fremover alene godkendes efter byggelovgivningen, skal brandsynes.

Type

Godkendelse efter beredskabslovgivningen

Godkendelse efter
byggelovgivningen

Brandsynes
efter 1. juli
2016

Eksisterende lovlige højlagre eller
lignende lagre

Ja

Ja

Ja

Nye højlagre eller lignende lagre,
alene omfattet af byggelovgivningen

Nej

Ja

Ja

Nye og eksisterende lovlige lagre
omfattet af beredskabslovgivningen1

Ja

Ja

Ja

Nye og eksisterende lovlige lagre,
alene omfattet af byggelovgivningen (og som ikke er højlagre eller
lignende lagre, se række 2 ovenfor)

Nej

Ja

Nej

1

F.eks. TF-visse, TF-gas eller TF-brandfarlige væsker

Beredskabsstyrelsen
CFO

30. juni 2016
Sagsnr. 2016/040271

Center for Forebyggelse

For en nærmere beskrivelse af lignende lagre henvises til meddelelse nr. 15 om højlagre og lignende lagerbygninger.
Telte og lign., der anvendes af flere end 150 personer, campingområder på mere end 1.000 m 2 til
flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1.000 m2, der ikke
er omfattet af campingreglementet, skal brandsynes, uanset om det er anmeldt/godkendt før eller
efter 1. juli 2016. Eksempelvis vil et cirkustelt til flere end 150 personer, fremover, jf. bygningsreglementet, kap. 1.3.5.1, stk. 3, skulle anmeldes til kommunen, selvom det er certificeret, og teltet
vil skulle brandsynes, jf. brandsynsbekendtgørelsen.
I skemaet nedenfor fremgår det, hvordan brandsynsobjekterne benævnes i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen.

Objekt

Godkendelsestidspunkt
Før 1. juli 2016

Benævnelse i bilaget til brandsynsbekendtgørelsen

Termin

Højlagre

Højlager
1. juli 2016
eller senere
Før 1. juli 2016
(efter TF-visse)

Særlige lagerbygninger
1 gang hvert 2.
år
Brandfarlige virksomheder

Lignende lager
1. juli 2016
eller senere
Forsamlingstelte,
salgsområder
og
campingområder

Beredskabsstyrelsen
CFO

Særlige lagerbygninger

Før 1. juli 2016

Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til.

Under afvikling
af arrangementet

1. juli 2016
eller senere

Telte og lign., der anvendes af flere end
150 personer, campingområder på mere
end 1.000 m2til flere end 150 overnattende personer og festival- og salgsområder på mere end 1.000 m2, der ikke er
omfattet af campingreglementet.

Under afvikling
af arrangementet

30. juni 2016
Sagsnr. 2016/040271

Center for Forebyggelse

Det bemærkes, at bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i
hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker først forventes
ophævet i 2017, samtidig med at reguleringen sker i bygningsreglementet.
Samtidig er der foretaget følgende ændringer i beredskabslovgivningen:
-

§ 36 indeholder med virkning fra 1. juli 2016 hjemmel til at foretage brandsyn af de lagerbygninger (”særlige lagerbygninger”), som tidligere var omfattet af de tekniske forskrifter
for højlagre, der ophæves med virkning fra 1. juli 2016 og visse lagre omfattet af ”TFvisse”, som er ændret med virkning fra 1. juli 2016.

-

Der er udstedt en ny brandsynsbekendtgørelse. Der vil senere blive foretaget en konsekvensændring i personelbekendtgørelsens bilag.

Beredskabsstyrelsen
CFO

30. juni 2016
Sagsnr. 2016/040271
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Nyt om brandforebyggelse
Juli/2016

Ændring af tekniske forskrifter for gasser
Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 588 af 1. juni 2016 om ændring af
bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser i kraft.
Ændringsbekendtgørelsen kan både findes på lovtidende.dk og retsinfo.dk – følg linkene
i højre kolonne.
Ændringsbekendtgørelsen indfører nogle lempelser på nogle konkrete områder i forhold
til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske
forskrifter for gasser.
Som konsekvens af ændringerne er vejledningen til tekniske forskrifter for gasser blevet
revideret på de berørte områder. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle
ændringer af vejledningen.
Den nye ændringsbekendtgørelse betyder:





Lempelse af kravet om påkørselssikring for flasker i bure.
Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive og brandnærende gasser.
Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive eller brandnærende
gasser og holdeplads for påfyldning.
Lempelse af krav om godkendelse ved udskiftning af tanke.

Links til ændringsbekendtgørelsen
https://www.lovtidende.dk/p
df.aspx?id=181688
https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=18
1688
Link til bek. om tekniske
forskrifter for gasser
https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=13
4984
Link til vejledningen
http://brs.dk/forebyggelse/br
and/Documents/Vejledning_ti
l_tekniske_forskrifter_for_gas
ser_20160705.pdf

Øvrige ændringer er overvejende redaktionelle.

Højlagre og lignende lagerbygninger
Den 1. juli 2016 blev Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december
2012 om tekniske forskrifter for højlagre og den dertilhørende vejledning, ophævet.
Brandmæssige forhold i højlagre og lignende lagerbygninger reguleres fremover alene i
byggelovgivningen.
I meddelelse nr. 15 er det uddybet, hvilke dele af beredskabslovgivningen der er blevet
ændret for at overføre reguleringen af ”lignende lagerbygninger” til byggelovgivningen.
Brandsyn foretages dog fortsat efter beredskabslovgivningen.

VÆRD AT VIDE
Beredskabsstyrelsen
Link
til meddelelse
15
udsendte
den 13. juni nr.
2013
http://brs.dk/forebyggelse/br
nyhed vedr. Sankthansaften
and/Documents/Meddelelse_
nr_15_om_hoejlagre_og_lign
Link til nyheden:
ende_lagerbygninger.pdf
http://brs.dk/omstyrelsen/pre
sse/nyheder/Pages/2013_06_
13.aspx
Se også Beredskabsstyrelsen
Sankthanstema
http://brs.dk/forebyggelse/br
and/kampagner/scthans/Page
s/sct_hans.aspx

Nyt om brandforebyggelse
Juli/2016

Driftsmæssige krav til forsamlingstelte,
salgsområder og campingområder
Den 1. juli 2016 blev Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1382 af 15. december
2014 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, ophævet.
Baggrunden for ophævelsen er, at nye bestemmelser i bygningsreglementet vedrørende
driftsmæssige krav til transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og
salgsområder trådte i kraft 1. juli 2016.

Link til meddelelse nr. 17
http://brs.dk/forebyggelse/br
and/Documents/Meddelelse_
nr_17_om_driftsmaessige_kr
av_til_forsamlingstelte_salgso
mraader_mv.pdf

For yderligere oplysninger omkring ændringen for området, se meddelelse nr. 17.

Ny brandsynsbekendtgørelse
Den 1. juli 2016 trådte en række ændringer i beredskabslovgivningen og
byggelovgivningen i kraft, herunder Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1000 af
29. juni 2016 om brandsyn.
Brandsynsbekendtgørelsen kan både findes på lovtidende.dk og på retsinfo.dk – følg
linkene i højre kolonne.
For yderligere oplysninger omkring den nye bekendtgørelse, se meddelelse nr. 18.

Links til bekendtgørelsen
https://www.lovtidende.dk/p
df.aspx?id=183384
https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=18
3384
Link til meddelelse nr. 18
http://brs.dk/forebyggelse/br
and/Documents/Meddelelse_
nr_18_orientering_om_genne
mfoerelse_af_brandsyn_efter
_1_juli_2016.pdf

8 Orientering om kommissorium for analyse af
vagtcentralstrukturen i DK
8.1 - Bilag: Bilag - Vagtcentralkommissorium
DokumentID: 5674522

30. juni 2016

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.

2

10 Orientering fra Danske Beredskabers Årsmøde 2016
10.1 - Bilag: Bilag - Danske Beredskaber - Et forberedt beredskab
DokumentID: 5674542

Et forberedt beredskab – klar til en ny opgave
Fagligt indspil fra Danske Beredskaber i relation til et nyt trussels- og risikobillede

Det sikkerhedspolitiske situation har ændret sig dramatisk alene det sidste års tid. Der er
fremkommet et helt nyt trussels- og risikobillede, og det skaber nye udfordringer med stedse at være
klædt på til de deraf skabte nye og atypiske hændelser.
Vi har et godt system i dag – men der skal samtrænes yderligere, opgraderes med planlægning,
analyse og udstyr, og konkret efteruddannes.
Det kommunale beredskab, som rykker ud først, og vil være den styrke, der både leverer
førsteindsatsen og som primært skal klare en hændelse igennem, har ikke siden terrorangrebet 11.
september 2001 fået særlig eller specifik træning i relation til terror, og har ikke fået tilført
ressourcer med henblik på ekstremsituationer som terror.
Det har ligeledes været op til det enkelte beredskab evt. at vedligeholde viden og træning, men uden
at have et tilstrækkeligt videns- og ressourcegrundlag i forhold til den dynamiske udvikling af truslen.
Hvis vi kommer under angreb, er tiden en vigtig faktor – det er ikke hændelser, hvor man kan vente
flere timer på, at der kommer hjælp. Vi skal gerne være i fuld gang med behandlingen af de sårede
indenfor den første time. Allerede derfor vil det kommunale beredskab være en afgørende
medspiller, fordi øvrige aktører først vil kunne være på stedet senere.
Der er derfor behov for en systematisk og organiseret opdatering af det kommunale beredskabs
altafgørende bidrag til terrorberedskabet. Det kommunale beredskab skal kunne levere rette
materiel og mandskab, fordi vi er eneste enhed der kan gøre det på det rette sted til den rette tid.
Vi skal i endnu højere grad være klar til masseskader, indsatser under angreb, nye angrebsformer,
herunder CBRNE teknik, og forskellige taktikker.
Vi trænger til ledelsesmæssig uddannelse og opgradering, samt specialtræning af mandskab,
herunder samtræning med politiet og sundhedsberedskabet.
Ligeledes er der behov for investering i analysekapacitet, IT og kommunikationssystemer, som kan
understøtte samtænkningen af disponering under ekstreme forhold.
Det er væsentligt at understrege, at der er behov for disse ressourcer på landsplan. Både fordi terror
kan ramme alle steder, og fordi de enkelte beredskaber skal kunne assistere hinanden, enten med
førsteindsats, eller som back up for 'normale’ samtidige hændelser i et ramt område.
Vi kan således pege på følgende overordnede behov:
Udstyr:
•
•
•
•
•
•

Opdateret udstyr til CBRNE
Beskyttelsesudstyr i forhold til skydevåben, eksplosiver mm.
Prævacciner til udvalgt mandskab
Hjelmkameraer eller andet udstyr til live-streaming af lyd, billede og position
Behandlingsudstyr, baseret på erfaringer med forskellige angrebstyper, skader mv.
Flyvende og kørende droner, specialdesignet til ekstremsituationer

Uddannelse/træning:
•

•
•
•
•

Uddannelse og specialtræning af specialenheder (Fire-SWAT teams, efter fransk model), som
kan evakuere og eftersøge tilskadekomne, så vi giver sundhedssektoren et forspring, når de
ankommer/overtager.
Uddannelse og specialtræning generelt af mandskab, med fokus på håndtering af
masseskader, ekstremsituationer mv.
Konkret ledelsesefteruddannelse for holdledere, indsatsledere og strategisk ledelsesniveau,
med fokus på terror.
Samtræning og øvelser mellem relevante myndigheder (politi, sundhedsvæsen, statsligt
beredskab, efterretningstjeneste m.fl.)
Konkrete egne terrorøvelser

Planlægning, videndeling og analyse:
•
•
•
•
•

Fokus på at lære af og analysere hændelser i Mellemøsten, Asien, Afrika – det er her
terrororganisationerne øver de metoder, som de vil anvende i Europa
Erfaringsudveksling med andre EU-lande.
Taktisk planlægning ud fra fortilfælde og tænkte scenarier
Forskning og udvikling, så der løbende justeres for nye metoder, teknikker mm.
Planlægning af tværgående førsteindsatsassistance, mellem beredskabsenhederne, og
disponering over større områder

Kommunikation:
•
•

Visuel og auditiv live-kommunikation
Opdatering af kommunikations- og navigationsredskaber (GIS, persontracking, SINE, infrarød
mv.)

