
BeredskaB
er et fælles ansvar



Hovedparten af det daglige
beredskab er baseret på

deltidsansatte og frivillige, der har
taget arbejde i beredskabet som 

bijob eller fritidsinteresse.

Brande og andre ulykker kender ikke 
forskel på arbejdstid og fritid og tager 
ikke hensyn til produktion og drifts–
tab. Derfor er det nødvendigt med et 
samarbejde mellem arbejdsgiver og 
den ansatte. Det er vigtigt for sikker
heden i samfundet, at den deltidsan
satte brandmand og den frivillige kan 
få fri fra sit arbejde for at hjælpe, når 
ulykken sker.

For såvel deltidsansatte som frivillige 
er indsatsen ved ulykker og kata
strofer og hjælpen til det omgivende 
samfund et udtryk for en humanitær 
livsholdning. De bruger deres fritid 
på at uddanne sig til det krævende, 
og de vedligeholder deres uddannel
ser gennem øvelser og supplerende 
uddannelse. Men når ulykken sker i 
arbejdstiden, er et samarbejde med 
arbejdsgiveren nødvendigt!

At kunne slukke brande og gøre en 
indsats i sin fritid er ikke nok. Der skal 
også slukkes brande i arbejdstiden. 
Derfor er det vigtigt, at arbejdsgive
ren har forståelse for, at der til tider 
skal være plads til, at den ansatte 
forlader arbejdspladsen for at slukke 
en ildebrand eller hjælpe ved en anden 
ulykke. 

Der mangler branDmænD og frivillige hjælpere



På arbejdsmarkedet kræves stadig 
mere effektivitet, og det kan være 
svært for en arbejdsgiver at accep
tere, at en medarbejder uden varsel 
forlader sit arbejde for at slukke en 
ildebrand.

Det er imidlertid nødvendigt, og det er 
et fælles ansvar. For hvis ikke deltids
ansatte brandmænd og frivillige kan få 
fri til at hjælpe andre, hvem kan så?

For arbejdspladsen kan deltidsansatte 
brandmænd og frivillige i rednings
beredskabet med beredskabsfaglig 
viden være værdifulde medarbejdere, 
hvis en ulykke rammer virksomheden.

Det koster ikke arbejdsgiveren løn
kroner, når en ansat forlader arbejds
pladsen for at rykke ud til brande 
og ulykker. Deltidsansatte brandfolk 
aflønnes nemlig af det brandvæsen, 
hvor de er ansat. De fleste steder får 
frivillige tabt arbejdsfortjeneste, når 
de har et løntab.

Uddannelse og øvelser ligger næsten 
altid uden for den normale arbejdstid.

en arbejDsgiver
har også et samfunDsansvar

Det koster Dig ikke noget



Når det går rigtig galt – som ved brand, 
stormskader, oversvømmelser etc. – er 
det de deltidsansatte brandfolk og fri
villige i redningsberedskabet, der skal 
i aktion.

Det er dem, der skal hjælpe virksom
heder og private, når det ”brænder på”, 
så skaderne begrænses mest muligt.

Men denne indsats er kun et bijob og en 
fritidsinteresse. Det er derfor meget vig
tigt, at arbejdsgiveren er indforstået med, 
at ansatte, som er med i beredskabet, 
kan blive nødt til at forlade arbejdsplad
sen for at være med til at formindske 
skaderne, når ulykken sker. Ellers kan 
beredskabet ikke fungere optimalt.

For yderligere oplysninger kontakt de pågældende 
organisationer eller kommunale beredskaber:

Kontakt Beredskabsforbundet:
bf@beredskab.dk

Kontakt formand Arne Christensen
skodborgbyg@mail.tele.dk

Kontakt dit kommunale beredskab

Kontakt uddannelseschef John Braskhøj:
jobr@falck.dk


