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Beredskabsforbundet er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en
æressag. Dette understreges af, at Hendes Majestæt Dronningen er protektor for
Beredskabsforbundet.
Beredskabsforbundets DNA bygger på frivillighed. Den frivillige tanke har siden
forbundets fødsel udgjort idégrundlaget og har været den væsentligste drivkraft
for dets samfundsmæssige indsats.
Beredskabsforbundet er frivillig organisation for alle frivillige i det danske
redningsberedskab, og som - i egenskab af at være frivillige i de kommunale eller
statslige beredskaber eller ved direkte medlemskab i Beredskabsforbundet - har
fundet et ståsted for deres aktiviteter. Beredskabsforbundet er således talerør for
de frivillige for at sikre forhold, som motiverer til at gøre en forskel i dansk
beredskab.
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Foruden at være det organisatoriske ståsted samt repræsentere og oplyse om de
frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager
Beredskabsforbundet med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret
indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med forebyggelse
af ulykker og katastrofer.
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Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken
udbredes, således at borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget
tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.
Den Robuste Borger
Det er herudover særligt vores opgave at uddanne og ruste danskerne til at kunne
tage vare på sig selv, andre og boligen i deres egenskab af at være uddannede
"Robuste Borgere."
I samarbejde med disse frivillige arbejder vi i Beredskabsforbundet for at
informere og uddanne befolkningen til at blive Robuste Borgere og dermed styrke
deres kompetencer i forhold til selvhjælp og handledygtighed ved ulykker og
katastrofer.
I 2016 blev der uddannet mere end 2800 Robuste Borgere af frivillige og ansatte i
Beredskabsforbundet. På denne måde ønsker Beredskabsforbundet at hjælpe til

at sikre tryghed for den enkelte og for samfundet med viden om, hvordan man
skal agere, når hjælpen er på vej, eller der opstår meget store hændelser, hvor
borgeren er overladt til selv at løse opgaverne.

Det Robuste Beredskab
Især klimaforandringer og udsigten til mere ekstreme vejrsituationer har sat
dagsordenen for arbejdet i redningsberedskabet i de senere år. Når Danmark
bliver udsat for ekstreme vejrsituationer, er de frivillige en vigtig ressource –
eksempelvis når samfundets infrastruktur er truet, og der skal ryddes op efter en
storm eller oversvømmelse.

Bliv Brandmand nu
Bliv brandmand nu kampagnen startede i 2010, hvor Beredskabsstyrelsen,
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Landsklubben For Deltidsansatte
Brandfolk og Falck lancerede kampagnen ”Fem minutter til forskel” med henblik
på at få flere til at melde sig som deltidsbrandfolk. Danmark mangler engagerede
mænd og kvinder, som kan være med til at sikre redning af mennesker og værdier
i såvel hverdagshændelser som store katastrofelignende hændelser med
uoverskuelige konsekvenser.
Beredskabsforbundet har ansvaret for i samarbejde med kommunerne og senest
Københavns Universitet at sikre udmøntningen af kampagnen, som blandt andet
også skal sørge for, at der hverves frivillige brandfolk til brandværnene i
Sønderjylland.
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Beredskabsforbundet hjælper med at hverve nye frivillige og fastholde
engagerede frivillige med en lang række af aktiviteter.
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Beredskabsforbundet i den nære fremtid.
Danmark og hele verden er blevet mere og mere usikker - ikke kun hvad angår
den åbenlyse trussel fra terror og voldsomt vejr, men også truslen fra øst, der som
et spøgelse genopstår fra den kolde krig.
Det er en helt ny verdensorden – eller uorden – som kræver, at vi gør op med det
kendte – og tænker det utænkelige. Beredskabsforbundet skal italesætte disse
hændelser og trusler og give befolkningen et fornuftigt grundlag at træffe
beslutninger og sikre, at befolkningen ved, hvorledes de skal reagere i situationen.
Beredskabsforbundet skal bruge uddannelsen Robust Borger til at skabe en
innovativ forstyrrelse, som langsomt, men sikkert, kan føre til et brud med det
kendte. Beredskabsforbundet skal derfor i fremtiden sørge for civilbeskyttelse og
samtidig være en helt naturlig samlende organisation for de øvrige frivillige i en
egentlig beredskabsorganisation.
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For at styrke dette har Beredskabsforbundet i 2016 købt konceptet for den
nationale 112-dag, der tidligere blev afholdt den 11. februar hvert år. Det er en
helt naturlig opgave, at Beredskabsforbundet i fremtiden varetager denne opgave.
Beredskabsforbundet kan være med til at sætte dagsordenen i det danske
beredskab og stille de kritiske spørgsmål, som gør, at vi rykker tættere og tættere
på et Danmark, som denne gang er klar, hvis det utænkelige skulle opstå.
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Resultatkontrakten
Beredskabsforbundet har fremsendt den endelige afrapportering af
Resultatkontrakten for året 2016. Den endelige afrapportering er udarbejdet i
henhold til Rammeaftalen mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet af
december 2012. Beredskabsforbundets afrapportering omhandler den statslige
bevilling i 2016 og er udarbejdet efter Intern vejledning om afrapportering
udarbejdet i august 2015 omhandlende Resultatkontrakten med tilhørende
økonomi.

Afrapporteringen har været drøftet på et tilsynsmøde mellem Beredskabsstyrelsen
og Beredskabsforbundet den 16. marts 2017, hvorefter Beredskabsstyrelsens
bemærkninger er indarbejdet i det fremsendte dokument.
Afrapporteringens 33 målepunkter viser, at Beredskabsforbundet på mange
parametre er i mål takket være en stor indsats fra frivillige og personale. Der er
således sket fuld målopfyldelse i 21 måleparametre og delvis opfyldt i 3. De 6 ikke
opfyldte fremgår af nedenstående skema.
Hele afrapporteringen kan ses på Beredskabsforbundets hjemmeside
www.beredskab.dk
Resultatmål 1.1
Ungdomsbrandkorps

8%

20 %

1 artikel i BEREDSKAB om Ungdomsbrandkorps
deltagelse i BF-stævne 2016

Ikke opfyldt

Årligt dialogmøde med LUB og BID.
Ikke opfyldt
Etablering af regionale forankret kreds ved
Beredskabsstyrelsens center i Thisted, Haderslev og
Næstved

15 %

1 udgave af bladet ”Beredskab” er udgivet som et
tema om befolkningsuddannelsen i forebyggelse

40 %

Resultatmål 4.2
10 %
Offentliggørelse af
Beredskabsforbundets
regnskab fordelt på
hovedformål

Beredskabsforbundet har udarbejdet en plan for
hvert enkelt af de nye fælles kommunale
brandvæsener, hvoraf det fremgår, hvordan
forbundet kan understøtte med hverve- og
forebyggelsesinitiativer.
Beredskabsforbundet skal fremsende budget til
Beredskabsstyrelsen senest 1. december 2016 for
det kommende år.

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Den manglende målopfyldelse skyldes delvist, at Beredskabsforbundets
Landssekretariat henover sommeren og efteråret har været ramt af sygdom i
ledelsen, som hidtil har været dem, der skulle sikre fremdrift og afrapportering af
Resultatkontrakten.
Det har haft betydning både for gennemførelsen af Resultatkontrakten og for
afrapporteringen, idet dokumentationen for visse af målenes opfyldelse enten har
været mangelfulde eller ikke mulige at fremskaffe.
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Resultatmål 2.1
Rekruttering af
deltidsansatte og
frivillige sønderjyske
brandfolk

10 % x
3
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Den nye Landsledelse og Landssekretariatet ser frem til, at Beredskabsforbundets
fremtidige kontrakter og afrapporteringer bliver effekt- og handlingsorienterede, da
dette er i tråd med den strategi, som Landsledelsen er i proces med.
Ny ledelse i Beredskabsforbundet.
Den frivillige ledelse: Præsident, Landschef og Vicelandschefer er nu fundet og
indsættes endeligt på Landsrådsmødet.
Præsident Jan Johansen
Landschef Niels Bonde Jensen
Vicelandschef Stine Arenshøj
Vicelandschef Niels Christensen
Også i Landssekretariatet er der ny ledelse på plads efter ansættelsen af tidligere
Landschef Carsten Iversen på posten fra 1. marts 2017.
Det er et meget stærkt hold, som Beredskabsforbundet nu har i spidsen. Der er i
den senere tid gjort en stor indsats for, at der med holdet er erfaring fra alle dele
af beredskabet, således at ledelsens netværk er stort, og relationerne meget
stærke på alle niveauer af dansk beredskab.
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Den nye ledelse sætter sig i spidsen for forandringer i Beredskabsforbundet, som
skal tilpasse organisationen til den nye virkelighed i dansk beredskab. Herunder er
det ambitionen, at Beredskabsforbundet skal påtage sig en væsentlig rolle i
civilbeskyttelsen set i lyset af det meget komplekse trusselsbillede, som verden i
dag præsenteres for.
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Landssekretariatet
Landssekretariatet har det seneste halve år været stærkt hæmmet af
langtidssygdom i ledelsen og medarbejdere, som har fundet andet arbejde –
svarende til, at 5 medarbejdere har forladt sekretariatet. Der har således ikke i
tiden oktober 2016 til marts 2017 været ansat formel ledelse i
Landssekretariatet, idet Sekretariatslederen har været langtidssygemeldt.
Præsidiet har i den akutte situation anmodet den tidligere Landschef om at
varetage ledelse af personalet i sekretariatet for at sikre, at de opgaver, som skal
varetages, er blevet varetaget tilfredsstillende. I den forbindelse er der taget
beslutning om, at konsulenterne for Region Sjælland og Region Hovedstaden blev
trukket ind i sekretariatet.

Dele af opgavevaretagelsen har været uddelegeret til den frivillige organisation
eller til de konsulenter, som havde de rette kompetencer til at varetage opgaverne.
Især bogføring og regnskab har haft fokus, og det blev besluttet, at der ikke skulle
investeres eller bruges økonomi, med mindre dette var absolut nødvendigt.
Samtidig er det besluttet at indgå aftale med Revisionsfirmaet Beierholm om
varetagelse af budget og regnskab.
I forbindelse med Rigsrevisionens gennemgang af regnskab 2016 er det
konstateret, at kontrolforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige til at sikre, at de
regler og retningslinjer, som Beredskabsforbundet er forpligtiget til at følge i kraft
af statslige bevillinger, bliver tilstrækkeligt efterlevet.
Rigsrevisionen har i den anledning kraftigt udvidet deres undersøgelser, for
derigennem at sandsynliggøre, at der ikke har fundet besvigelse (svindel) sted. Der
er ved gennemgangen ikke fundet tegn på, at noget sådant er sket.
Imidlertid er der konstateret manglende adskillelse mellem de enkelte
økonomifunktioner, som kan gøre systemet usikkert. Der er taget initiativ til, at
Landssekretariatet og Revisionsfirmaet Beierholm gennemgår og tilpasser
regnskabsprocesserne for at sikre tilfredsstillende procedurer. Rigsrevisionens
anbefalinger afventes.

Bemærkninger til regnskabet
De manglende medarbejdere og den indførte økonomiske strategi har betydning
for, at Beredskabsforbundet i 2016 har måttet arbejde intenst for, at driften
kunne varetages forsvarligt med de ressourcer, der var til rådighed. Der er i den
forbindelse som nævnt opstået uhensigtsmæssige åbninger i adskillelsen mellem
økonomifunktionerne.
Årets resultat i 2016 viser ordinære indtægter på kr. 14.520.612 og samlede
udgifter på kr. 14.401.419, hvilket giver et overskud på kr. 118.553. Overskuddet
skal ses i det lys, at der i regnskabet 2016 er sket hensættelser til de
organisationsændringer, der sker i 2017 som konsekvens af den tidligere ledelses
afgang.
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Landssekretariatet har påbegyndt en omfattende forandringsproces, som med god
service skal understøtte den frivillige organisatoriske del af Beredskabsforbundet
og dens Præsidie og Landsledelse, ved at der altid er kompetente og tilstrækkelige
ressourcer til at varetage de mangeartede opgaver, som måtte kræves.
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Driftsindtægter
Salg af varer og tjenester
Øvrige overførselsindtægter
Andre driftsindtægter
Ordinære driftsindtægter i alt

2016
170.612
14.300.000
50.000
14.520.612

2015
608.000
14.100.000
51.000
14.759.000

I 2016 er der en stigning i udgifterne til husleje, leje og leasing blandt andet som
følge af leje af lagerlokaliteter. Hertil kommer, at mødeaktiviteten og leje af
mødelokaler har været højere som følge af flere møder i Beredskabsforbundets
nye ledelse.
Samtidig kan der ses en stigning i personaleudgifterne, idet der er lavet
hensættelser i regnskabet for 2016 til de udgifter, som kommer i 2017 som følge
af opsigelser. Disse hensættelser indeholder løn, feriepenge og pension svarende
til kr. 1.130.713. Der er ikke givet særlige økonomiske kompensationer.
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Disse udgifter ses som stigning i lønudgifterne og pension og som hensættelser i
Passiver. Hensættelserne bevirker, at der i 2017 er et fuldt budget, som ikke er
belastet af udgifterne til opsigelser. I de ordinære udgifter er stigningen især på
befordring, overnatning og repræsentation, hvilket skyldes en indkøringsperiode,
hvor det har været nødvendigt med mange møder i den nye ledelse. Hertil kommer
betydelig større kørselsaktivitet i forbindelse med Robust Borger undervisning.
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Imidlertid er der grundlag for, at de kontrolforanstaltninger, der er i organisationen
skal udvides for at kunne efterkomme revisionens krav og for at øge
informationsniveauet, og meningen er, at de skal kommunikeres tydeligt ud i
organisationen. Der skal udarbejdes vejledninger og instrukser, der gør det klart,
hvorledes møder og niveau for forplejning afholdes, således at det sikres, at alt
holdes inden for de rammer, som offentlig styring og renommé kræver.
Brug af offentlige midler kræver en ydmyghed over for de skatteborgere, som
betaler for de ydelser, som Beredskabsforbundet er sat i verden for at levere. Råd
og vejledning er hentet fra tilsynsmyndigheden i Beredskabsstyrelsen og
Forsvarets Revision, og arbejdet er sat i gang sammen med vores revisionsfirma.

Driftsudgifter
Husleje, leje og leasing
Andre ordinære driftsudgifter
Forbrugsudgifter i alt
Lønninger
Pension
-Lønrefusion
Personaleudgifter i alt
Tilskud
Ordinære driftsudgifter i alt

2016
818.597
5.277.982
6.096.579
6.390.699
971.012
-497.454
6.864.257
1.440.583
14.401.419

2015
718.000
5.306.500
6.024.500
5.738.900
829.800
-356.800
6.211.900
1.592.900
13.829.300

Det samlede regnskab viser således et overskud på kr. 118.553, som overføres til
budgettet 2017, og som bevirker, at Beredskabsforbundet har overholdt
budgetrammen.
Renter
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Renter i alt
Årets resultat

2
642
-640

0
6.900
-6.900

118.553

922.800

Beredskabsforbundet er partner i Beredskabsforbundets Uddannelses Center
(BFUC), til hvilket Beredskabsforbundet har lavet et indskud på en million kroner i
forbindelse med oprettelsen af selskabet. BFUC repræsenterer en særlig
problematik, hvorfor denne del er behandlet særligt i et efterfølgende punkt i
Ledelsesberetningen.

AKTIVER
Indskud i BFUC P/S
Tilgodehavende
Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS
Likvide beholdninger
Tilgodehavende fra det offentlige
Aktiver i alt

2016
1.000.000
560.909
125.000
2.404.447
148.210
4.238.566

2015
1.000.000
787.000
125.000
1.137.100
324.500
3.373.600

Aktiver i alt

4.238.566

3.373.600
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Den høje likvide beholdning skyldes hensættelser i 2016 til lønudgifter ved
fratrædelse i 2017.
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Egenkapitalen er vokset med årets resultat. Hensættelserne dækker over de
udgifter, som løbende vil komme i 2017 som følge af fratrædelser. Den
kortfristede gæld viser en stigning i forhold til 2015.
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PASSIVER
Egenkapital

2016
2.501.122

2015
2.382.600

GÆLD
Gæld vedr. køb varer/tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld
Hensættelser
Redningsberedskabsprisen
Kortfristet gæld i alt

329.280
213.522
1.130.713
63.929
1.737.444

778.000
137.800
0
75.200
991.000

Passiver i alt

4.238.566

3.373.600

Beredskabsforbundets Uddannelses Center

Beredskabsforbundets Uddannelses Center.
Beredskabsforbundet udskilte pr. 1. januar 2011 sine kommercielle aktiviteter til
et nyoprettet partnerselskab Beredskabsforbundet Uddannelsescenter.
BFUC er et partnerselskab, hvilket indebærer, at selskabet er ejet af
Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet.
Bestyrelsesformand for bestyrelsen i BFUC er jf. forretningsordenen for BFUC den
til enhver tid værende direktør for Beredskabsforbundet.
Formålet med virksomhedsdannelsen er at adskille den virksomhed, som
Beredskabsforbundet udfører for statslige bevillinger fra den kommercielle
virksomhed. Formålet er ligeledes, at eventuelt overskud skal komme
Beredskabsforbundets frivillige til gode, idet pengene fra BFUC skal tilgå
aktiviteter beskrevet i Beredskabsforbundets vedtægter. For så vidt BFUC
modtager ydelser fra Beredskabsforbundet, afregnes disse ud fra en fastsat
betaling, der reguleres i en skriftlig aftale og faktureres løbende.

I 2015 var underskuddet i BFUC på kr. 824.742, hvilket har afstedkommet en
overvejelse om BFUC’s fortsatte virke.
Imidlertid har en indsats vist en kraftig opbremsning i udgifterne og en forøgelse af
omsætningen, idet underskuddet i 2016 er reduceret til kr. 57.849.- Det forventes
derfor, at BFUC i 2017 kommer ud med et overskud, som vil styrke egenkapitalen
og på sigt sikre Beredskabsforbundets økonomiske engagement i BFUC.
Forventningen begrundes i, at der er reducerede udgifter samt en forøgelse af
omsætningen i 1. kvartal fra kr. 1.345.467 til kr. 1.831.753.
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I forbindelse med oprettelsen af BFUC har Beredskabsforbundet lagt en million
kroner i selskabet i goodwill. Indskuddet er derfor ikke lagt som fysiske
økonomiske midler fra Beredskabsforbundets beholdning. Imidlertid vil en
eventuel lukning af BFUC - som følge af manglende økonomi i praksis - vise sig i
Beredskabsforbundets regnskab som et tab. De senere års regnskaber har vist et
betydeligt underskud og træk på egenkapitalen, hvorfor der har været risiko for, at
Beredskabsforbundet mister de indskudte penge.
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Beredskabsforbundet i 2017 – 2020

Beredskabsforbundets strategi indebærer en betydelig skarpere borgerrettet profil
i den strategiske satsning for 2017 til 2020. Beredskabsforbundet ønsker med en
skarpere profil at sikre, at ikke kun forsvar, politi, beredskab og andre
myndigheder er klar til de udfordringer, som Danmark allerede står i.
Myndighederne analyserer og planlægger for tværfaglige indsatser, når truslerne
bliver til hændelser, der med uforudsigelig styrke og konsekvens rammer landet.
Myndighedernes fokuserer således i høj grad på forebyggelse og myndighedernes
egen indsats. Mindre fokus er der på befolkningens robusthed – eller mangel på
samme.
De mange års teknologiske udviklinger har gjort levevilkår komfortable og
borgerens egen indsats stadig mindre og mindre.
De teknologiske muligheder er i dag meget store, prisbillige og udbredte. De er
integrerede i hele befolkningens hverdag. Udviklingen har sammen med stadig
flere rettigheder og lovgivning i velfærdssamfundet skabt en følelse af, at der altid
er nogen eller noget, som kan handle, og at borgeren derfor ikke selv i særlig grad
skal forberede sig.
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Beredskabsforbundet skal i sin strategi have stort fokus på
civilbefolkningens muligheder for at forberede sig og handle uden de
teknologiske hjælpemidler.
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Beredskabsforbundet skal i sin strategi have fokus på involvering af andre
frivillige organisationer, som kan medvirke til at mindske konsekvenserne
ved større hændelser.
Beredskabsforbundet skal have fokus på, at der efter en større hændelse,
hvor mennesker er gjort magtesløse, er et meget stort behov for nærvær og
omsorg.
Beredskabsforbundet skal i langt højere grad gøre brug af andre landes
erfaringer og analyser.

Efterskrift

Ledelsen finder det tilfredsstillende, at regnskabet viser en god balance til trods
for de store udfordringer, som Beredskabsforbundet har været igennem i 2016.
Ledelsen finder imidlertid, at der er grundlag for, at Landssekretariatets ledelse
sætter særlig fokus på at få kommunikeret kontrolforanstaltninger, som fortsat
skal sikre Beredskabsforbundets ordentlighed i forvaltningen af tildelte bevillinger.
Ledelsen finder, at der i hele organisationen har været et stærkt sammenhold,
som dermed både har opfyldt Resultatkontrakten tilfredsstillende og ikke mindst,
at hverdagen i Beredskabsforbundets regioner og kredse har fungeret meget
tilfredsstillende.
Landssekretariatet h en stor indsats med ganske få ressourcer for at få
administrationen til at fungere tilfredsstillende og sikre, at nødvendige
beslutninger og handlinger er blevet gennemført. Der skal fra ledelsen udtrykkes
stor respekt og ros til alle frivillige, ledere og ansatte, som har bidraget til
Beredskabsforbundets virke i 2016.
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Ledelsen finder, at såvel de tiltag, som er indledt i strukturudvalg i
Beredskabsforbundet og i organiseringen af Landssekretariatet igennem
strukturelle ændringer, vil kunne sikre Beredskabsforbundet et fremtidigt virke på
en måde, som vil medvirke til en skærpelse af den ønskede profil og en højere
integritet af Beredskabsforbundet på alle niveauer i det civile beredskab.
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Den Uafhængige revisors revisionspåtegning
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