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Der er bred politisk enighed om, at de frivillige udgør et væsentligt
potentiale for redningsberedskabet.

Indledning

1.1 Formål

Formålet med publikationen “Frivilligenhedens eksempelsamling –
Sådan kan frivillige anvendes i redningsberedskabet” er at viderefor-
midlegodehistorier fradetvirkelige liv. Det er her, der fremlægges kon-
krete eksempler fra dagligdagen på, hvordan en række danske kommu-
ner ipraksis–ogmed succes–anvenderfrivillige i redningsberedskabet.

1.2 Baggrund

Baggrunden for eksempelsamlingens tilblivelse kan findes i den
politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, som alle Folke-
tingets partier indgik den 21. juni 2002. Det er et af aftalens centrale
punkter, at der fremover skal gøres øget brug af frivillige i alle dele
af redningsberedskabet. Der er således bred politisk enighed om, at
de frivillige udgør et væsentligt potentiale for redningsberedskabet,
og at der i aftaleperioden fra 2003-2006 bør arbejdes målrettet med
i øget omfang at drage nytte af dette potentiale.

For at fremme denne målsætning blev der som led i aftalen etableret
et samarbejde mellem Beredskabs-Forbundet, Beredskabsstyrelsen,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt kommunerne om dannelsen
af en frivilligenhed med den opgave at beskrive, hvilke opgaver de
frivillige skal inddrages i, og fastlægge mål for antallet af frivillige.

Frivilligenheden blev nedsat af indenrigs- og sundhedsministeren i
september 2002. Enheden består af en styregruppe og en arbejdsgrup-
pe. Styregruppens opgave er primært at igangsætte og beslutte, mens
arbejdsgruppen skal udmønte forslag og beslutning i praktisk arbejde.
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Det første konkrete resultat af Frivilligenhedens arbejde forelå i
december 2002 i form af en handlingsplan (“Frivilligenhedens Hand-
lingsplan – Initiativer til øget anvendelse af frivillige i redningsbered-
skabet”), der beskriver de initiativer, som Frivilligenheden vil igang-
sætte frem til 2004 for at øge anvendelsen af frivillige inden for det
samlede redningsberedskab. Indenrigs- og sundhedsministeren har
godkendt handlingsplanen, og dermed er grundlaget skabt for at
indfri den politiske aftales målsætning om en “øget nyttiggørelse af
frivilligpotentialet”.

Arbejdet med handlingsplanen har taget udgangspunkt i en aktuel
status for anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet. Endvidere
har Frivilligenheden udpeget 5 fokusområder inden for hvilke, der er
drøftet en række forskellige initiativer.

De 5 fokusområder:

1. Anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet

2. Anvendelse af frivillige i Beredskabs-Forbundets regi

3. Sikring af sammenhæng mellem de frivilliges opgaver og uddannelse

4. Etablering af regionale samlingspunkter for frivillige på 

Beredskabsstyrelsens centre

5. Etablering af en permanent central personelreserve af frivillige

Handlingsplanen indeholder bl.a. en række initiativer og tiltag, der
skal medvirke til at styrke arbejdet med øget inddragelse af frivillige
i såvel det kommunale som statslige redningsberedskab samt tilveje-
bringe rammerne for en central personelreserve af frivillige.
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Eksempelsamling 
– sådan anvendes frivillige  
i redningsberedskabet

14 kommuner over hele landet har
bidraget til denne publikation.
Fælles for kommunerne er, at de alle
ser de frivillige som en ressource,
som alle i redningsberedskabet kan
drage nytte af.

Denne eksempelsamling er resultatet af en række initiativer i Hand-
lingsplanen. Det gælder initiativ A (“eksempelsamling – sådan kan
frivillige anvendes i redningsberedskabet”), initiativ F (“eksempel-
samling over specielle beredskabsopgaver”) og initiativ I (“erfaringer
fra andre lande med brugen af frivillige”). Initiativernes fulde tekst
er vedlagt i bilag 1.

Disse 3 initiativer skal tjene til, at erfaringer og gode eksempler på
brugen af frivillige i beredskabet bliver formidlet ud til en bredere
kreds.

2.1 Eksempelsamlingens indhold og opbygning

14 kommuner over hele landet har bidraget til denne publikation.
Bidragene er kommunernes egne, og der er i det følgende alene fore-
taget enkelte redaktionelle ændringer.

Kommunerne har givet oplysninger om anvendelsen af frivillige og
de overvejelser, man har gjort sig vedrørende de fordele, som bru-
gen af frivillige tilfører den pågældende kommune, og hvad kom-
munen har gjort for at styrke frivilligområdet.

Desuden følger for hver kommune en gennemgang af de forskellige
typer af opgaver, som de enkelte kommuner løser, samt det materiel,
som de frivillige anvender, og den uddannelse, de frivillige i de
pågældende kommuner har.

8

Del II

Opgaver,
materiel og
uddannelse



2.2 Kommunernes erfaringer

Der er stor geografisk spredning og størrelsesmæssig forskel på de
kommuner, som har bidraget med eksempler. Som det vil fremgå af
bidragene, anvendes de frivillige på mange forskellige måder og til
at løse mangeartede opgaver. Fælles for kommunerne er imidlertid, at
de alle ser de frivillige som en ressource, som alle i redningsbered-
skabet kan drage nytte af.

Ud af de kommuner, der medvirker, fremgår bl.a., at Maribo er den
kommune med flest frivillige pr. indbygger, og at Ringkøbing har
startet en “aspirantordning”, hvor unge fra ungdomsskolen følger en
frivilligs arbejde i en periode. Det er også her man kan læse, at det
kommunale brandkorps i Løgstør altid kalder en frivillig med ud til
førsteudrykningen.

Generelt har kommunerne gjort den erfaring, at de opgaver, som er sær-
ligt oplagte at varetage for frivillige, er opgaver, der består i at aflaste,
supplere og bistå det lønnede personel. Kommunerne er dertil i høj grad
opmærksomme på bl.a. behovet for løbende kompetenceudvikling og
uddannelse af de frivillige, samt for behovet for godt materiel.

D E L  I I  • E K S E M P E L S A M L I N G
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Nogle kommuner gør stor brug af frivillige i det daglige arbejde,
mens andre primært anvender de frivillige, når den enkelte kommu-
nes beredskab står over for større hændelser. I visse kommuner er
der gennem tiden skabt tradition for anvendelsen af frivillige i de
kommunale redningsberedskaber. Dette har i høj grad bidraget til
synliggørelsen af de frivillige, der flere steder betegnes som gode
ambassadører for det lokale redningsberedskab og for frivilligtanken.

Mange kommuner finder, at selve deltagelsesaspektet hos de frivillige
er centralt, og de har iværksat initiativer for at øge interessen for fri-
villigtanken. Dette gælder bl.a. kurser, øvelser, adgang til godt og
tidssvarende materiel, hvervekampagner og et generelt højt infor-
mationsniveau vedr. aktiviteter.

De frivillige i de kommunale redningsberedskaber deltager i en lang
række varierede opgaver. 

De oftest nævnte opgaver omfatter:

Brandberedskab

reservestyrke, forebyggelse, belysning, efterslukning og 

supplerende vandforsyning

Pumpe- og lænseberedskab

ved oversvømmelser foresaget af f.eks. højvande, smeltevand eller skybrud

Beredskab ved arrangementer

bl.a. samarittervagt, forplejning og brandvagt ved større 

arrangementer, som f.eks. sportsstævner, festivaler og byfester

Deltagelse i det landmobile måleberedskab

til måling af radioaktiv stråling

Redningshundebereskab

til brug ved eftersøgning af personer eller ting

Sneberedskab

herunder snerydning, indkvartering og evakuering af fastkørte bilister 

og transport af hjemmeplejen

D E L  I I  • E K S E M P E L S A M L I N G
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Forhåbentlig vil de mange gode eksempler inspirere alle aktører i
redningsberedskabet og danne grundlag for øget brug af frivillige i
redningsberedskabet. Tanken er, at de mange gode eksempler og
værdifulde erfaringer kan tjene som igangsætter.

Herudover kan nævnes talrige andre opgaver, som f.eks. deltagelse i
søredningsberedskab, miljø- og forureningsindsatser, deltagelse i
beredskabet omkring Storebælt, beredskab ved sygdomsramte
besætninger og informations- og oplysningsopgaver.

2.3 Inspiration og igangsætter

Det er Frivilligenhedens forhåbning, at de mange gode eksempler vil
inspirere alle aktører i redningsberedskabet og danne grundlag for
øget brug af frivillige i redningsberedskabet. Tanken er, at de mange
gode eksempler og værdifulde erfaringer kan tjene som igangsætter
– både for de kommuner, der endnu ikke måtte benytte sig af den fri-
villige ressource, samt de kommuner, der allerede i dag benytter sig
af frivillige, men som ønsker at forbedre den service, kommunen
yder sine borgere på beredskabsområdet.
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Kommunebeskrivelser

3.1 Frederikssund

Frederikssund Kommune har ca. 18.000 indbyggere fordelt på 3.910 ha. 

Ca. 15.000 indbyggere bor i Frederikssund by, mens resten er fordelt på

landområder og nogle mindre landsbyer. Kommunen er en typisk landkommune

med et kommunalt redningsberedskab som hovedslukningsberedskab med 3

fastansatte brandmænd, 19 deltidsbrandmænd og 47 frivillige. Kommunen har

en større virksomhed, hvor der kan forekomme uheld i form af brand, udslip af 

nitrøse gasser m.v.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Frederikssund Kommune kontakt:

Beredskabschef Henrik Helt, tlf.: 47 31 03 32; e-mail: hh@frederikssund-kom.dk

eller Kredsleder for Beredskabs-Forbundet Peter Agerholm, tlf.: 47 31 74 62; 

e-mail: bf@bf-frsund.dk

Frederikssund Kommune overvejede i 1996 at nedlægge den frivillige
del af redningsberedskabet, men indgik i stedet en aftale med Bered-
skabs-Forbundet om, at de frivillige selv skulle varetage opgaver
som administration, uddannelse og forvaltning af det frivillige kom-
munale redningsberedskab. 

Det fremgår af aftalen, at de frivillige skal løse følgende typer af
opgaver for kommunen:

• At gennemføre eller medvirke ved uddannelse af frivillige,
herunder også vedligeholdelsesuddannelser med henblik på, at
Frederikssund Kommune til stadighed vil have en styrke af
frivillige til indsats ved større ulykker i fredstid, samt i øvrigt
efter behov

• At hverve frivilligt personel til kommunens redningsberedskab

• At sikre, at frivillige uddannes i overensstemmelse med de af
Beredskabsstyrelsen fastsatte regler

• At løse de opgaver, som kan henføres til redningsberedskabet
under Frederikssund Brand- og Redningsvæsen
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• At udføre de opgaver, som foreninger, privatpersoner eller
andre måtte rette henvendelse om til kommunens
redningsberedskab

• At forestå vedligeholdelse og tilsyn med redningsberedskabets
materieldepot

Frederikssund Kommune finder, at brugen at frivillige i rednings-
beredskabet giver ressourcer til at kunne løse flere opgaver samtidig
i tilfælde af større ulykker. Redningsberedskabet kan – uden at akut-
beredskabet svækkes – indsætte styrker til at løse andre relevante
opgaver, f.eks. pumpeopgaver, lys m.v. Endvidere er det en fordel, at
de frivillige i redningsberedskabet kan stå for forplejningen af egne
styrker under indsats og direkte på skadestedet, idet disse er uddan-
net til at kunne begå sig på/ved et skadested.

De frivillige i Frederikssund Kommune løser følgende opgaver:

• Afløsning for deltidsansatte brandmænd ved særligt fravær

• Bemanding af 3. autosprøjte (kan tilkaldes, men er ikke i fast
vagtordning)

• Løsning af diverse opgaver, jf. kommunens overordnede
beredskabsplan

• Løsning af diverse opgaver, jf. kommunens særlige
beredskabsplan for naturkatastrofer

D E L  I I I  • K O M M U N E B E S K R I V E L S E R
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• Opstilling af lys på skadested

• Betjening af venteplads

• Forplejning til indsatte styrker på skadested 
(ved længerevarende indsatser)

• Samarittervagt ved diverse foreningsarrangementer i kommunen

• Forplejning ved diverse større kommunale arrangementer

• Hjælpestation i tilfælde af naturkatastrofer (snestorm etc.)

• Redningshundetjeneste – bl.a. til internationale opgaver 
(deltog i Tyrkiet)

Frederikssund Kommune har besvaret næsten alt materiel fra det
tidligere civilforsvar, hvor kommunen havde et udvidet krigsbered-
skab. De frivillige benytter fortsat dette materiel under øvelser.

Ud over det tidligere civilforsvarsmateriel råder 
de frivillige over følgende:

• Automobilsprøjte – komplet pakket

• Røgdykkerudstyr

• Skadestedsradioer

• Pager – til tilkald af funktionsuddannede frivillige

• Diverse lastbiler og andre køretøjer

Med henblik på at varetage en funktion som nødbehandler har de fri-
villige selv installeret og betjener en lukket trailer, som er ombygget
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til et behandlerrum med fastmonteret båre, rindende vand og skabe
med diverse forbindings- og samariterudstyr m.v.

I forbindelse med indkvarterings- og forplejningstjenesten har de
frivillige anskaffet en trailer og opbygget et rullende køkken med
gasblus, gryder, lys m.v. De frivillige råder endvidere over udstyr til
at kunne indkvartere og forpleje.

De frivillige i Frederikssund Redningsberedskab fordeler sig inden
for funktionsområderne brand- og redningstjeneste, indkvarterings-
og forplejningstjeneste samt redningshundetjeneste.

Brand- og redningstjeneste

Der er uddannet inden for følgende områder:

• Fuld funktionsuddannelse, inkl. den supplerende
funktionsuddannelse i redning

• Nødbehandlere

• Instruktør i brand, redning, førstehjælp m.v.

• Holdleder i brand og redning

• Hjælpeinstruktører med henblik på videreuddannelse som
holdleder og/eller instruktør

• Grunduddannelserne for både indkvarterings- og
forplejningstjeneste

• Fuld funktionsuddannelse i forplejningstjeneste

• Fuld funktionsuddannelse i indkvarteringstjeneste

• Nødbehandlere

• Førstehjælpsinstruktør

• Redningshundetjenesten

• Der er 7 uddannede redningshunde med bestået
redningshundeprøve

• Yderligere 7 hunde med hundeførere forventes at bestå
redningshundeprøven i 2003

• 6 hundeførere har p.t. ingen aktive redningshunde, men
vedligeholder grunduddannelsen i redningstjeneste.

De frivillige er i øvrigt uddannet til at betjene brandstationens øvrige
materiel og kørende udstyr, herunder autosprøjter, tankvogne, fri-
gørelsesværktøj, løftepuder, skæremateriel m.v.

D E L  I I I  • K O M M U N E B E S K R I V E L S E R
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De frivillige er ifølge Frederiksværk Kommune et positivt islæt i
beredskabet, da de løser mange forskelligartede opgaver, hvor det
“almindelige” beredskab ikke er tilstrækkeligt. Det er kommunens
opfattelse, at beredskabet ville have svært ved at fungere uden
frivillige.

3.2 Frederiksværk

Frederiksværk Kommune har ca. 20.000 indbyggere fordelt på 8.956 ha. 

Lidt over 50% af indbyggerne bor i den centrale bydel, de øvrige i 6 mindre

boligområder. I sommer- og ferieperioder er der yderligere ca. 16.000

indbyggere. Af særlige risikovirksomheder kan nævnes Dan Steel (det tidligere

Stålvalseværk), en iltfabrik og 2 militærlejre. Liseleje, Asserbo og Tisvilde

Plantager er beliggende i den nordlige del af kommunen. Kommunen har et

kommunalt beredskab og har i alt 69 aktive frivillige i redningsberedskabet.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Frederiksværk Kommune

kontakt: Beredskabschef Torben Hessner, tlf.: 47 78 44 50; e-mail: the@frv.dk

Redningsberedskabet i Frederiksværk Kommune er opdelt i 
2 kategorier:

• Akutberedskabet (udrykningsberedskab)

• Støtteberedskabet (står til rådighed, når opgaven ikke er
hastende eller “akutfasen” er overstået)

De frivillige indgår i støtteberedskabet og er ifølge Frederiksværk Kom-
mune et positivt islæt i beredskabet, da de løser mange forskellig-
artede opgaver, hvor det “almindelige” beredskab ikke er tilstrækkeligt.

Det er Frederiksværk Kommunes opfattelse, at kommunen med delta-
gelse af de frivillige får et velfungerende beredskab, og at mange kom-
muner i pressede beredskabsmæssige situationer ikke ville kunne fun-
gere, hvis ikke de frivillige kunne indkaldes. Dette gælder særligt –
ifølge Frederiksværk kommune – i en tid, hvor redningsberedskaberne
beskæres. Da er det vigtigt at have opbakning fra personer, der bræn-
der for sagen: de frivillige.

D E L  I I I  • K O M M U N E B E S K R I V E L S E R
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Efter indgåelsen af den politiske aftale af 21. juni 2002 om red-
ningsberedskabet efter 2002 udarbejdede Frederiksværk Kommune
et oplæg vedrørende opgaver til frivillige. 

Det fremgår af oplægget, at de fremtidige opgaver i
redningsberedskabet, der kan løses af frivillige er følgende:

• Indkvartering og forplejning

• Kommunikation

• Måleberedskab

• Vandtransport (nr. 2 tankvogn)

• Udlægning af store slangeveje

• Pumpeopgaver

• Efterslukning

• Brandvagtsopgaver efter brande/teatervagter

• Belysningsopgaver af længere varighed

• Miljø- og forureningsindsatser generelt

• Løfteopgaver

• Redningsopgaver (eftersøgning/afstivning)

17
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Opgaver

• Oprettelse og drift af rensepunkter

• Oprettelse og drift af ventepladser

• Logistikopgaver

• Førstehjælpsopgaver

• Oprydning/afstivning/aflukning på et brandsted, efter at politiet
har frigivet stedet.

Ifølge oplægget skal de frivillige efter behov kunne indgå i sluknings-
beredskabet som ferie- og sygdomsafløsende personel for honorar-
lønnede/fastansatte brandmænd. I afløsningsperioden skal de frivil-
lige kunne oppebære løn i lighed med honorarlønnede/fastansatte,
uden at deres engagement som frivillige påvirkes. At være afløser for-
udsætter, at de frivillige er i besiddelse af den fornødne uddannelse.

Af øvrige opgaver, som de frivillige kunne varetage, forestiller
Frederiksværk Kommune sig, jf. oplægget, følgende:

• Hjælp til “tunge løft” i hjemmeplejen

• Afdækning af skader i forbindelse med indbrud

• Affugtning af bygninger i forbindelse med brand eller
oversvømmelser

Ifølge oplægget er det vigtigste i processen, at de frivillige, der
uddannes i dag og fremover, skal varetage de opgaver, deres uddan-
nelse berettiger til, og at der skal være meningsfyldte opgaver og
mål, der modsvarer uddannelsen. Frederiksværk Kommune har erfa-
ret, at der stilles større krav til de frivillige, men at dette har med-
ført, at der er kommet mange kvalificerede frivillige i kommunen –
det er blevet “in” at være frivillig.

Traditionelle beredskabsopgaver

De frivillige i Frederiksværk Kommune løser opgaver inden for de om-
råder, hvor de kan anvende deres uddannelse, dvs. inden for:

• Større pumpeopgaver efter oversvømmelser

• Afdækningsopgaver og afstivningsopgaver efter storm m.v.

• Forplejningsopgaver

• Indkvarteringsopgaver

Frederiksværk Kommune har erfaret, at der stilles større krav til de
frivillige, men at dette har medført, at der er kommet mange
kvalificerede frivillige i kommunen – det er blevet “in” at være frivillig.



• Kommunikationsopgaver

• “Skovalarmeringsplanen for Liseleje, Asserbo og Tisvilde
Plantager”

• Levering af assistance med luft til trykluftapperater og lys ved
større ildebrande i Frederiksværk, Hundested, Skibby og
Jægerspris

• Opgaver som ekstramandskab ved større
uheld og ulykker med frigørelsesudstyr

• Registrering af olie på strande

• Vandforsyning fra et vandværk til et andet
ved forurening/nedbrud

• Levering af vand til f.eks. ridecentre,
børnehaver m.v. ved nedbrud af vandværker

• Logistikopgaver

• Førstehjælpsopgaver

• Information af befolkningen, skoler m.v.

Specielle beredskabsopgaver:

• Måleberedskabet

• Redningsopgaver, herunder eftersøgning
(med hunde)

• Afstivningsopgaver

Kommende opgaver, der kan løses af frivillige:

• Afløsermandskab for honorarlønnet brandmandskab ved ferie,
sygdom m.v.

• Afløsermandskab ved større brande så “akutberedskabet” kan
frigives til akutopgaver, og “støtteberedskabet” f.eks. kan
efterslukke, gå brandvagt og sikre skadessteder

• Aktiv rolle ved f.eks. olieforureningsuheld på hav, i havne samt
i fjorde og søer

• Vandforsyning til større brande

• Brandvagter ved større arrangementer/teatervagter

• Oprettelse og drift af rensepunkter

• Oprettelse/drift af venteplads

Derudover løser de frivillige serviceopgaver, som der modtages
betaling for, men som også er relevante for de frivilliges
uddannelser:

• Deltagelse i større arrangementer i Frederiksværk, f.eks.
sportsstævner, byfester og arrangementer, hvor de frivillige får
et uddannelsesmæssigt udbytte af at deltage

• “Tunge løft” for hjemmeplejen
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• Kørsel til afdækning efter indbrud

• Udkørsel af senge og materiel til hjemmeplejen i weekender

De frivillige råder over følgende materiel:

• Autosprøjte med nyt materiel (2 stk. 1000 m/l WV-pumper)

• Mercedes med højtrykskompressor til trykluftapperater samt
belysningsgenerator

• Lastvogn med belysningsmateriel og pumper suppleret med
brandslanger og brandmateriel til en startudlægning

• Kassevogn til forplejningstjeneste med komfur

• Ladvogn med komplet slangegruppe med A-slanger og B-slanger

• 12-personers bus (trailer med frigørelsesudstyr)

• 2 ladvogne med telt til venteplads, miljømateriel m.v.

• kassevogn med udstyr til “tunge løft” for hjemmeplejen samt
materiel til afdækning efter brand og tyveri, opsugning af vand
efter oversvømmelser m.v.

De frivillige har endvidere egen bered-
skabsgård med garager og undervis-
ningslokaler. Redningshundetjenesten
har eget øvelsesanlæg.

En “ny” frivillig får en introduktions-
uddannelse, en elementær uddannelse
i førstehjælp og brand, en grundud-
dannelse i den/de dele, de ønsker at
gøre tjeneste i, en vedligeholdelsesud-
dannelse og en funktionsuddannelse.

Herefter gennemgås 2
overbygningsuddannelser inden for følgende områder:

• Frigørelse let/tung

• Supplerende funktionsuddannelse brand og redning

• Fællesuddannelse i førstehjælp og personlig beskyttelse

• Havmiljøkursus

• Overtryksventileringskursus

• Udvidet førstehjælpskursus

• Planspilskursus

Herudover kan de frivillige træffe aftale om deltagelse i yderligere
kurser på Beredskabsstyrelsens skoler.
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3.3 Grenaa

Grenaa Kommune har knap 19.000 indbyggere fordelt på 19.450 ha. Ca. 12.000

af indbyggerne bor i bymæssigt område. Kommunen har mange store virksom-

heder, heraf nogle, hvis aktiviteter omfatter brug af kemiske væsker.

Kommunen skal bistå ved katastrofer i Tirstrup Lufthavn. Kommunen har (i

fællesskab med Midtdjurs og Nørre Djurs Kommuner) et samordnet kommunalt

redningsberedskab og råder over 60 frivillige.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Grenaa Kommune kontakt:

Beredskabschef Erik Laursen, tlf.: 86 32 05 11; e-mail: info@beredskabsgaarden.dk

I 1986 blev det i Grenaa Kommune besluttet, at kommunen skulle
have et samlet beredskab – brandvæsen og civilforsvar, og at der
fremover skulle være fælles beredskabskommission og en bered-
skabschef som daglig leder. Ved oprettelsen af den fælles bered-
skabskommission blev det vedtaget, at de frivillige kunne have en
repræsentant i kommissionen.

Ifølge Grenaa Kommune er der i det daglige ikke det store behov for
at anvende de frivillige, men det kommunale redningsberedskab ser
det som en stor fordel at have uddannede frivillige, som til enhver
tid kan indgå som afløsere i redningsberedskabet. Det er således
betryggende med visheden om, at der er en stor reservestyrke, der
kan indsættes i tilfælde af større uheld eller indsatser, som strækker
sig over længere tid.

De frivillige er synlige i lokalområdet og varetager en vigtig funktion
som ambassadører for redningsberedskabet.

Grenaa Kommune finder det endvidere centralt, at de frivilliges følelse
af at være en vigtig brik i redningsberedskabet er en vigtig motiva-
tionsfaktor. Kommunen tilstræber desuden, at brugerne af de frivilli-
ges indsatser selv får mulighed for at rette takken til de frivillige.
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Ifølge Grenaa Kommune skal de frivillige også kunne se de økono-
miske resultater af deres indsats. Derfor investeres det økonomiske
overskud, der måtte tilvejebringes i forbindelse med arrangemen-
ter/indsatser i nyt udstyr/materiel, som de frivillige selv vælger. Det
kan være materiel, som kan bruges i den praktiske tjeneste eller
ønske om bestemte beklædningsgenstande.

Det er endvidere vigtigt, at de frivillige i forbindelse med uddan-
nelse får mulighed for at anvende godt materiel. Derfor kan de fri-
villige anvende alt det materiel, som forefindes på beredskabs-
gården i kommunen. Det er kommunens erfaring, at det er en motiva-
tionsfaktor, at de frivillige kan bruge det materiel, som anvendes i
det daglige beredskab.

De frivillige kan endvidere ud af kommunens beredskabsplaner se,
at der er opgaver, der skal løses af de frivillige.

Afløsere for brandvæsenet:

• De frivillige i Grenaa Kommune anvendes primært som afløsere
for eget brandvæsen, men assisterer også nabobrandvæsenerne
som afløsere
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Forplejningsopgaver:

• De mindre forplejningsopgaver omfatter fremstilling og
udskænkning af varme drikke eller suppe

• De større forplejningsopgaver omfatter forplejning til 
ca. 500 personer

• Ved de større forplejningsopgaver tilberedes manden på
Beredskabsgården og transporteres til udleveringsstederne

Vagtopgaver:

• Særligt i forbindelse med afholdelse af sportsstævner, hvor de
frivillige går vagt på de skoler, der anvendes til overnatning

Akut nødvandsforsyning:

• Det kommunale redningsberedskab etablerer nødvands-
forsyningen, men de frivillige tager herefter over og sørger for
daglig fyldning og efterfølgende rengøring af opstillede kar

Der er indkøbt særligt materiel til de frivillige, som i øvrigt også har
kendskab til brugen af det materiel, der er beregnet til rednings-
beredskabets daglige indsats. De frivillige kan hver torsdag aften
disponere over 2 undervisningslokaler på kommunens beredskabs-
gård. Til uddannelse kan de frivillige anvende kommunens øvelses-
anlæg, der omfatter undervisningslokaler, røgbane, miljøplads med
stort oliekar, standardbrandhus, samt 2 overtændingscontainere m.v.

Ifølge Grenaa Kommune sondrer kommunen ikke mellem, hvem der
“ejer” hvilket materiel. Alt kommunens materiel anvendes i fælles-
skab af både det fastansatte og det frivillige personel.

De frivillige i Grenaa Kommune er uddannet inden for 
følgende områder:

• Grund- og funktionsuddannelse

• Uddannelse i rednings- og brandtjeneste (“gammel” uddannelse)

• Uddannelse i indkvarterings- og forplejningstjeneste 
(“gammel” uddannelse)

• Kommunikationsuddannelse

• Uddannelse i sporeholdenes opgaver

• Uddannelse som ventepladsassistent

• Uddannelse i brug af frigørelsesværktøjer

• Kørsel med container og tanke til ophaling

• Udvidet førstehjælp
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3.4 Hundested

Hundested Kommune har knap 10.000 indbyggere fordelt på 3.071 ha. Største-

delen af indbyggerne ca. 9.000 bor i byområdet. I sommer- og ferieperioder for-

øges kommunens indbyggertal væsentligt. Kommunen har et kommunalt brand-

væsen, som udgør grundstammen i redningsberedskabet. Der er ansat 5 fuldtids-

ansatte og 12 deltidsansatte brandmænd. Der er endvidere tilknyttet 25 frivillige,

der primært fungerer som supplement til det kommunale redningsberedskab.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Hundested Kommune kontakt:

Beredskabsinspektør Michael Jensen, tlf.: 47937286;

e-mail: michaelj@hundkomm.dk

I Hundested Kommune er der tradition for at anvende frivillige i det
kommunale redningsberedskab. Efter beredskabslovens gennem-
førelse besluttede byrådet, at de frivilliges opgavesæt skulle
ændres fra de tidligere krigsrelaterede opgaver til mere fredstids-
relaterede. De frivilliges opgaver blev ændret, så de i højere grad
kunne være hjælpere og et supplement til det kommunale brand-
væsen, der i dag udgør grundstammen i redningsberedskabet i Hun-
dested Kommune.

De frivilliges opgaver er fortrinsvis fokuseret på planlagte opgaver.
I Hundested Kommune anvendes de frivillige stort set ikke til akut-
opgaver, da de ikke har vagtforpligtelser, og der derfor ikke kan
planlægges efter et bestemt antal frivillige til en given akutopgave.

For at udnytte materiellet optimalt råder de frivillige kun selv over
et minimum af materiel, men de kan trække på andet materiel samt
køretøjer (fællesmateriel), der i det daglige benyttes af det kommu-
nale redningsberedskab. Fællesmateriellet må kun anvendes inden
for kommunen og skal kunne tilvejebringes i løbet af kort tid.
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Hundested Kommune finder, at de frivillige udgør en god reserve,
som er billig, og som med fordel kan anvendes til planlagte, forud
aftalte opgaver.

Traditionelle beredskabsopgaver:

• De frivillige i Hundested Kommune løser opgaver inden for
redningstjenesten og brandtjenesten

• Frivillige i brandtjenesten er personer, der er interesseret i brand-
uddannelse- og slukning. Nogle frivillige fra brandtjenesten er
gennem årene blevet ansat som deltidsansatte
brandmænd. Der løses følgende opgaver
inden for brand- og redningstjenesten:
Belysning, transport, deltagelse som
medhjælper og deltagelse i vagter

Specielle beredskabsopgaver:

• Redningstjenesten er primært opbygget
omkring redningshunde, idet alle frivillige
inden for dette område råder over/træner
redningshunde, og der løses opgaver
vedrørende eftersøgning

De frivillige i Hundested Kommune kan anvende teori- og under-
visningsfaciliteter på brandstationen. 

De frivillige råder over følgende materiel:

• Let redningsmateriel

• Trailer til transport af redningshunde

• Belysningsmateriel

• Trailer med brandmateriel

De frivillige kan endvidere anvende følgende materiel:

• Brandmateriel (fællesmateriel)

• Belysningsmateriel (fællesmateriel)

• Vare- og transportvogne (fællesmateriel)

De personer, der indgår i redningstjenesten, har enten bestået eller
er under uddannelse i Grunduddannelsen Redning; ligeledes har de
enten bestået eller er under uddannelse i funktionsuddannelsen
Redningshund. De personer, der indgår i brandtjenesten, har enten
bestået eller er under uddannelse i Grunduddannelse Brand.
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3.5 Kolding

Kolding Kommune har ca. 63.000 indbyggere fordelt på 23.194 ha. Af indbyg-

gerne bor ca. 46.000 i Kolding by, mens resten bor i mindre bysamfund. Der er

ingen særlige risikovirksomheder i kommunen. I samarbejde med Lunderskov

Kommune er der etableret et fælles entreprisebrandvæsen. Kommunen råder

p.t. over ca. 50 frivillige.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Kolding Kommune kontakt:

Beredskabsinspektør Finn Hansen, tlf.: 79 30 17 04; e-mail: fiha@kolding.dk

Kolding Kommune har en mangeårig tradition for at anvende frivil-
ligt personel i redningsberedskabet, først som en del af krigsbered-
skabet i det tidligere civilforsvar og senere i forbindelse med kom-
munens udpegning som § 12, stk. 2 – kommune efter beredskabs-
loven. Sideløbende hermed har det frivillige personel været anvendt
til mange forskellige opgaver såvel i som uden for redningsbered-
skabs regi. Alarmering af de frivillige foregår telefonisk fra Kommu-
nens Informations- og Kontrolcenter, som er døgnbetjent.

Ifølge Kolding Kommune har en væsentlig forudsætning for at kunne
styrke frivilligområdet været, at kommunen har afsat de fornødne
ressourcer til området – både økonomisk og personelmæssigt. End-
videre anser kommunen det for væsentligt at kunne tilbyde de fri-
villige deltagelse i løsning af relevante opgaver. De frivillige motive-
res ifølge kommunen endvidere gennem deltagelse i uddannelser og
øvelser samt ved deltagelse i sociale arrangementer, der styrker
samværet og kammeratskabet blandt de frivillige.

For at styrke de frivilliges følelse af at være en vigtig del af red-
ningsberedskabet i kommunen har det frivillige personel deres egen
brand- og redningsstation samt eget materiel.

Kolding Kommune ser puljen af frivillige som værende en stor for-
del først og fremmest i form af den personel- og materielmæssige
reserve, som kommunen kan trække på i forbindelse med store bran-
de og ulykker. Kommunen vurderer endvidere, at de frivillige er
gode ambassadører i lokalsamfundet for beredskabstanken, sikker-
hed og brandpræventive forhold. I Kolding Kommune har lokalpoli-
tikerne – i økonomisk knappe tider – tillige fundet det værdifuldt
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med et frivilligt beredskab og har derfor hidtil bevilget de fornødne
økonomiske midler til området.

Traditionelle beredskabsopgaver:

• Opgaver inden for brand og redning, hvor de frivillige indgår
som en reservestyrke og pålægges vagtforpligtelser i forbin-
delse med særlige tørkeperioder og nytårsaften m.v. ligesom
styrken indkaldes ved større brande og lignende

• Deltagelse i opgaver i kommunens indkvarterings- og forplej-
ningsberedskab i forbindelse med voldsomt snefald, hvor
fastkørte trafikanter på især motorvejsnettet afhentes og
bringes til kommunale bygninger, ligesom de nødstedte
trafikanter forplejes. Opgaven udføres i tæt samarbejde med
politiet

• De frivillige indgår i det såkaldte pumpeberedskab, som ind-
sættes ved ekstremt højvande, der forårsager vand i kældre i
visse bydele. Med relativt mange pumper fra beredskabsdepotet
kan de frivillige fjerne store vandmængder på kort tid

• De frivillige opstiller og betjener en venteplads

• De frivillige indgår i et pulje sammen med Teknisk Forvaltnings
markpersonale i en form for beredskab ved olieforurening af
strandene i kommunen

• Til støtte for indsatslederen ved større brande og ulykker er der
etableret et beredskab til bemanding af
kommandoposten i form af mandskab til
fremføring af kommandovognen og
betjening af kommunikationsudstyr,
føring af log m.v.

Dertil løser de frivillige 
specielle beredskabsopgaver:

• De frivillige indgår i det
landmobile målebered-
skab. Der er etableret 5
målehold, som har den
nødvendige uddannelse
og det nødvendige ud-
styr, og som kører efter
på forhånd fastlagte
ruter
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Ud over indsatsrelaterede opgaver deltager de frivillige i Kolding
Kommune i opgaver inden for det præventive arbejde, som f.eks.:

• Undervisning i brandforebyggelse for de små klasser i
kommunens folkeskoler

• Undervisning i elementær brandbekæmpelse

• Undervisning i førstehjælp

• Brandvagter ved indkvartering af et større antal personer i
kommunens skoler

• Sikkerhedsvagter

• Sanitetsvagter ved større arrangementer

• Vagter og hjælpere ved større udendørs arrangementer

• Forplejningsopgaver ved større arrangementer

Herudover deltager enkelte frivillige i nødhjælpstransporter for huma-
nitære organisationer til Balkan og Hviderusland med redningsbered-
skabets køretøjer.

De frivillige i Kolding Kommune har egen brand- og redningsstation.
Bygningen indeholder garageanlæg, opholdsstue, køkken samt
omklædningsrum og badefaciliteter. Kolding Kommune har endvidere
til brug for de frivilliges varetagelse af opgaver i kommunen indkøbt
særligt materiel. 

Materiellet omfatter følgende:

• Automobilsprøjte

• Redningsvogn med frigørelsesudstyr

• Ventepladsmateriel

• Kommandovogn

• Mobil generator

• Minibusser

• Lastvogn

• Pumper og belysningsudstyr

• Indsatsdragter

• Røgdykkerapperater

• 4 svære kemikaliedragter med røgdykkerudstyr

• Indkvarterings- og forplejningsmateriel

Halvdelen af de p.t. 50 frivillige i Kolding Kommune har en funk-
tionsuddannelse i brand eller redning, ligesom der er uddannet det
nødvendige antal holdledere. De frivillige gennemgår de af Bered-
skabsstyrelsen anbefalede 12 årlige øvelser.
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3.6 Korsør

Korsør Kommune har ca. 20.500 indbyggere fordelt på 7.455 ha. Knap 15.000

af indbyggerne bor i bymæssigt område. Kommunen har flere industriområder,

og af særlige risici i kommunen kan nævnes den faste forbindelse over og

under Storebælt. Kommunen har et entrepriseberedskab som hovedsluknings-

beredskab samt en aftale med Skælskør Kommune om slukningspligt i en del af

kommunen og har p.t. indgået kontrakt med 43 frivillige i redningsberedskabet.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Korsør Kommune kontakt:

Viceberedskabsinspektør Per D. Eilertsen, tlf.: 88519715; 

e-mail: pee@korsoerkom.dk

Beredskabskommissionen i Korsør har truffet beslutning om, at der
skal sættes øget fokus på og informeres om de frivilliges indsats.
Dette medfører bl.a., at der skal være særskilt information om de fri-
villige i redningsberedskabet på kommunens hjemmeside. Der skal
også fokuseres på, at de frivillige i øget omfang inddrages i “skarpe”
indsatser, og det skal sikres, at der skabes de fornødne rammer til at
styrke anvendelsen af de frivillige i redningsberedskabet.

Brugen af de frivillige i redningsberedskabet som en supplerende
enhed styrker Korsør Kommune i at løse mangeartede opgaver. Bru-
gen af frivillige medfører tillige, at kommunen ved større brande,
uheld m.v. på et tidligere tidspunkt kan frigøre styrker fra tilkaldte
naboberedskaber, således at disse hurtigere kan få genetableret
beredskabet i egen kommune.

Endvidere kan frivillige ved større brande, uheld m.v. anvendes til:

• Supplering af det almindelige beredskab

• Afløsning af det almindelige beredskab

• I de situationer, hvor det almindelige beredskab er indsat over
længere tid, kan der oprettes et “hjælpeberedskab”, som kan
indsættes ved andre brande, uheld og lignende f.eks. indtil
hjælp fra nabokommunen ankommer
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Korsør Kommune har gennem en positiv dialog med de frivillige i
redningsberedskabet udviklet dette beredskab i takt med, at der er
kommet nye opgaver til. Ifølge Korsør Kommune er det vigtigt at
sende et signal om, at redningsberedskabets personel er en samlet
enhed (fastansatte og frivillige). Kommunen har erfaret, at der – gen-
nem flere af de indsatser, som de frivillige har været involveret i –
i kommunalt og politisk regi er en øget bevågenhed for de opgaver,
som redningsberedskabet kan løse. Dette bevirker, at rednings-
beredskabet virker som et naturligt omdrejningspunkt for henven-
delser om mangeartede opgaver.

Når de frivillige er indsat, er det enten en holdleder fra de frivillige
eller en fastansat, der fungerer som leder. I forbindelse med afløs-
ningsopgaver har de frivillige tillige været ledet af en holdleder fra
et entreprisebrandvæsen, og der har ikke været problemer hermed.

Redningsberedskabet har opdelt beredskabet i henholdsvis et “akut-
beredskab”, som dækker funktionsområdet brand og redning og et
“planlagtberedskab”, som dækker indkvartering, forplejning og kom-
munikation. Kommunen har en aftale med de frivillige, der deltager
i akutberedskabet om, at der til stadighed er 4 personer på tilkald,
fordelt således:

• 2 personer til logistik ved Storebæltsberedskabet

• 2 personer til kørsel med vandtankvogn

Ud over de opgaver, som de frivillige i Korsør Kommune i øjeblikket
løser, har kommunen gjort sig overvejelser om, at de frivillige også
vil kunne løse følgende typer af opgaver:

• Uddanne de frivillige i brug af måleudstyr for radioaktivitet,
således at de kan bruges i det landmobile måleberedskab

• Øget uddannelse i førstehjælp, således at de frivillige kan
aflaste ved større uheld med personskade (f.eks. hjælpe ved
transport af tilskadekomne fra ulykkessted til venteplads)

• Uddannelse som ventepladsassistenter

• Udbygning af logistiske opgaver ved større ulykker eller
naturkatastrofer

• Kommunikationsformidling i forbindelse med nedbrud af
telenettet

Herudover vil de frivillige kunne indgå i en revideret alarmerings-
plan for kommunens daglige beredskab.
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Traditionelle beredskabsopgaver

De frivillige i Korsør Kommune løser opgaver inden for 
følgende områder:

• Supplerende vandforsyning ved brand (vandtankvogn og
slangevej)

• Logistikopgaver i forbindelse med Storebæltsberedskabet

• Belysning af skadested

• Kørsel for hjemmeplejen under f.eks. snestorm

• Pumpeopgaver i forbindelse med overvømmelser i kommunen

• Stormflodsvarsel (kommunikation og afhjælpende
foranstaltninger)

• Indkvartering og forplejning af evakuenter og nødstedte 
(senest i forbindelse med orkanen i 1999)

• Oprettelse af personelrensepunkt

• Afløsning ved brandslukningsopgaver (f.eks. røgdykning)

• Andre løbende opgaver efter ordre fra indsatslederen

Af nye opgaver, som de frivillige i redningsberedskabet vil kunne
løse, kan tænkes:

Traditionelle beredskabsopgaver:

• Øget undervisning i førstehjælp, således at de kan aflaste ved
større uheld med personskade (f.eks. hjælpe ved transport af
tilskadekomne fra ulykkessted til venteplads)

• Udbygning af logistiske opgaver ved større ulykker og
naturkatastrofer
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• Kommunikationsformidling i forbindelse med nedbrud af
telenettet m.v.

• Herudover vil de frivillige i redningsberedskabet – efter konkret
beslutning – kunne indgå i en alarmeringsplan for kommunens
daglige beredskab

Specielle beredskabsopgaver:

• Uddannelse i brug af måleudstyr for radioaktivitet, således at de
kan bruges i det landmobile måleberedskab

De frivillige i Korsør Kommune råder over følgende materiel:

• Lastvogn med mulighed for omlæsning af containere

• Forplejningscontainer

• Pionercontainer

• Kommandopostcontainer

• Vandtankcontainer

• Feltkomfur

• Rensepunkt

Herudover kan de frivillige – i det omfang materiellet ikke er i brug
på Korsør Brandskole – råde over en automobilsprøjte, hydraulisk
redningssæt, røgdykkerudstyr m.v.

Det tilstræbes generelt i kommunen, at alle frivillige har en grund-
uddannelse i funktionsområderne Brand, Redning, Indkvartering,
Forplejning og Kommunikation, således at kommunens beredskab er
så fleksibelt som muligt.

De frivillige i Korsør Kommune er uddannet i overensstemmelse med
Beredskabsstyrelsens bestemmelser og er uddannet inden for følgende:

• Grunduddannelse Kommunikation

• Grunduddannelse Indkvartering/Forplejning

• Grunduddannelse Brand

• Funktionsuddannelse Indkvartering/Forplejning

• Funktionsuddannelse Brand

• Supplerende funktionsuddannelse Brand/Redning

Deltagelse i kommunens akutberedskab forudsætter, at de frivillige har
grund- og funktionsuddannelsen Brand og supplerende funktions-
uddannelse Brand/Redning, og at de deltager i de årlige øvelser. Del-
tagelse i planlagtberedskabet forudsætter vedligeholdelsesuddannelse
i funktionsområderne Indkvartering, Forplejning og Kommunikation.
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3.7 Løgstør

Løgstør Kommune har ca. 10.500 indbyggere fordelt på 21.799 ha. Kommunen

er en landkommune med flere større landbrug, og desuden findes et bredt

udsnit af større og mindre industrivirksomheder. Kommunen er endvidere et

turistområde. Kommunen har et entreprisebrandvæsen suppleret med et

frivilligt beredskab med ca. 30 aktive frivillige.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Løgstør Kommune kontakt:

Beredskabschef Jørgen Hansen, tlf.: 99 66 61 74; e-mail: tfja@logstorkom.dk

Ifølge Løgstør Kommune har kommunen positive erfaringer med at
bruge frivillige i redningsberedskabet. Brugen af frivillige betyder, at
redningsberedskabet har en stor reserve at trække på, som særligt
har været gavnligt i stormflodsberedskabet, ved storme og snestorme
samt ved miljøuheld og ved håndtering af sygdomsramte dyre-
besætninger.

I Løgstør Kommunes redningsberedskab, er der altid en frivillig kaldt
ud med første udrykning ved brande, og der er mulighed for at ind-
kalde frivillige til 2. udrykning, hvis der er behov for assistance.

De frivillige samarbejder med beredskabskommissionen, hvor de fri-
villige gennem flere år har haft et medlem repræsenteret. Der er
også et samarbejde med Falck og både lokale og regionale bered-
skabscentre om f.eks. fælles øvelser. Desuden afholdes der fælles
øvelser med beredskabets støttelinje, hvor der er et omfattende
tværfagligt samarbejde til løsning af forskellige opgaver.

Den ekstra ressource, som de frivillige i redningsberedskabet udgør,
betyder yderligere tryghed for borgerne, og at der kan ydes en bedre
service til borgerne. Ifølge Løgstør Kommune er de frivillige både
engagerede og veluddannede folk, som arbejder af lyst og interesse,
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og som er med til at synliggøre beredskabet i kommunen og dermed
bidrager til en god profilering af kommunen. I Løgstør Kommune er
der god politisk opbakning til at bruge de frivillige i redningsbered-
skabet.

Kommunen forsøger at øge interessen for det frivillige 
redningsberedskab ved følgende initiativer:

• Vedligeholdelse af uddannelser

• Udbygning af nuværende uddannelser gennem kurser, øvelser
og lederuddannelser

• Positivt indstillet over for de frivilliges ønsker om
videreuddannelser, kurser m.v.

• Sikre, at der er godt og tidssvarende materiel til rådighed for de
frivillige med jævnlig og nødvendig udskiftning

• Forsøger at øge materiellet med nye beredskabs- og
indsatsområder, f.eks. bådberedskabet

• Uniformering af de frivillige, som også gør dem synlige i
bybilledet

• Højt informationsniveau

• Aktivitetsaftener med indsats- og støttelinjen, som øger
kendskabet til hinandens områder og styrker det sociale ansvar
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Traditionelle beredskabsopgaver

De frivillige i Løgstør Kommune løser i dag opgaver inden for følgende
områder:

Brandberedskab

• Indgår på skift i Falcks 1. udrykning,

• Indgår i 2. udrykning ved større brande

• Indgår som afløsere for det faste brandberedskab, f.eks. ved
ferier og sygdom

• Indsats ved naturkatastrofer, f.eks. hedebrande
Stormflodsberedskab

• Evakuering af borgere

• Udlevering og fyldning af sandsække

• Transport af hjemmeplejen
Snestormsberedskab

• Evakuering af borgere og fastkørte bilister m.v.

• Transport af hjemmeplejen
Stormberedskab

• Fjernelse af materiel, som blokerer vejnettet
Beredskab ved oversvømmelser af f.eks. smeltevand

• Lænseopgaver med pumper m.v.
Vandforsyningsberedskab

• Levering af vandforsyning ved nedbrudte vandværker

• Levering af vandforsyning ved forurenede vandværker
Miljøuheldsberedskab

• Hjælp ved miljøuheld, f.eks. til afspærring og opsamling

• Udstationering ved større miljøkatastrofer, brande og udslip i
og uden for lokalområdet

Beredskab ved større arrangementer

• Brand- og førstehjælpsvagter ved større arrangementer, f.eks.
festivals, koncerter, dyrskue m.v.

Opgaver

"Gullaschkanonen"

er kørt i stilling
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Specielle beredskabsopgaver

Beredskab ved sygdomsramte besætninger

• Skiltning og afspærring af områder

• Brandberedskab inden for afspærrede områder

Bådberedskab

• Eftersøgning og personredning i havne og kystnære områder

• Transport af brand- og redningsmateriel til områder uden fast
forbindelse til fastlandet

• Evakuering af tilskadekomne eller sygdomsramte borgere fra
områder uden fast forbindelse til fastlandet.

De frivillige i Løgstør Kommune betjener følgende materiel:

• Automobilsprøjte

• Tankvogn

• Tender

• Stigevogn

• Trin-1 miljømateriel

• Pumper

• Belysningsmateriel

Desuden er de frivillige i indsatslinjen ved at tage speedbådscertifikat,
som skal bruges til bådberedskabet.

De frivillige har garageanlæg, depot samt møde-, kursus- og under-
visningslokaler til rådighed.

De frivillige i Løgstør Kommune har følgende uddannelser:

Frivillige i støttelinjen

• Grunduddannelse Indkvartering/Forplejning

• Udvidet førstehjælp

• Hygiejnecertifikatuddannelse

• Funktionsuddannelse Indkvartering/Forplejning

Frivillige i indsatslinjen

• Grunduddannelse

• Udvidet førstehjælp

• Funktionsuddannelse Brand

• Supplerende funktionsuddannelse Brand/Redning

• Speedbådscertifikat

D E L  I I I  • K O M M U N E B E S K R I V E L S E R

36

Materiel

Uddannelse



3.8 Maribo

Maribo Kommune har ca. 11.000 indbyggere fordelt på 14.825 ha. Ca. 7.000

indbyggere bor i bymæssigt område samt i 3 mindre industriområder.

Kommunen er en typisk landkommune med et entreprisebrandvæsen som

hovedslukningsberedskab. Derudover driver kommunen 2 hjælpeberedskaber

med 18 deltidsbrandmænd. Kommunen råder p.t. over 63 frivillige.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Maribo Kommune kontakt:

Beredskabschef Finn Antonisen, tlf.: 54797979; e-mail: finn.antonisen@maribo.dk

Ifølge Maribo Kommune har kommunen valgt at fastholde et solidt
frivilligt beredskab. Maribo Kommunes brug af frivillige er historisk
betinget, og specielt i de sidste 20 år har der været megen fokus på
brugen af frivillige i Maribo. Ifølge kommunen er der ofret penge på
at drive det frivillige beredskab, og kommunalbestyrelsen har aldrig
rejst tvivl om, at der skal være frivillige tilknyttet beredskabet. Som
følge heraf er der afsat de nødvendige personelressourcer.

Ifølge Maribo Kommune medfører brugen af frivillige den fordel, at
kommunen råder over en beredskabsmæssig reserve, som kan ind-
sættes, når situationen kræver det. Et fast beredskab af den størrelse
ville være umuligt at opretholde på anden måde. Muligheden for at
indsætte frivillige gør, at beredskabet kan “pustes op”, når situatio-
nen kræver det. Dette medfører, at det daglige, akutte beredskab kan
aflastes, når de store og sjældent forekommende ulykker opstår. Ved
at bruge de frivillige i redningsberedskabet er det ifølge Maribo
Kommune muligt at yde en god service over for kommunens borgere,
når der opstår situationen, hvor det forventes, at kommunen er i
stand til at gribe ind.
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Maribo Kommunes brug af frivillige er historisk betinget.
Deltagelsen i det frivillige beredskab har et antal positive side-
gevinster. Der har igennem mange år været mange unge mennesker
tilknyttet beredskabet. En del af disse har via arbejdet som frivillige
i redningsberedskabet fattet så stor interesse for at arbejde med
beredskab, at det er blevet en levevej.



Maribo Kommune har endvidere erfaret, at tilbuddet om at deltage i
det frivillige beredskab har et antal positive sidegevinster. Der har
igennem mange år været mange unge mennesker tilknyttet bered-
skabet. En del af disse har via arbejdet som frivillige i rednings-
beredskabet fattet så stor interesse for at arbejde med beredskab, at
det er blevet en levevej.

Det er Maribo Kommunes opfattelse, at erfaringerne med brug af fri-
villige til “skarpe” indsatser er særdeles gode. En forudsætning for
successen er ifølge kommunen, at der rådes over anvendeligt mate-
riel, køretøjer og udrustning, og at det frivillige personel er uddan-
net grundigt til opgaverne. Kommunen finder det endvidere vigtigt,
at de frivillige er forankret i det samlede kommunale rednings-
beredskab, således at de frivillige og deres kompetencer er kendt af de
øvrige myndigheder i kommunens samlede beredskab – det er vigtigt,
at de frivillige opfattes som medspillere i kommunens rednings-
beredskab.

Traditionelle beredskabsopgaver:

• Bemanding af 3. tankvogn i brandberedskabet

• Nødbelysning på skadesteder ved brande og ulykker – i den
forbindelse løses forplejningsopgaven som regel også af det
frivillige indsatsmandskab

• Nødforsyning med strøm til f.eks. vandværker eller landbrug

• Transport af plejepersonale i forbindelse med snestorm eller
storm

• Udbringning af medicin og mad til kommunens ældre 
i forbindelse med snestorm eller storm

• Afdækning af stormskadede bygninger – dette sker som regel 
i samarbejde med Falcks Redningskorps

• Pumpeopgaver ved oversvømmelser

• Sikkerhedspersonel i forbindelse med afvikling af større
arrangementer – brandvagt og førstehjælp

• Herudover kan mandskab og materiel indsættes ved store eller
langvarige brand- og redningsindsatser

• Indkvarterings- og forplejningsopgaver

Specielle beredskabsopgaver:

• Supplerende bådberedskab, der kan anvendes til eftersøgning
på søer og i farvand – som øvelse anvendes bådberedskabet
som følge/sikkerhedsbåd ved diverse sejler- og rostævner i
løbet af sommeren

• Deltagelse i det landmobile måleberedskab
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De frivillige løser også opgaver, der ikke direkte er beredskabsfag-
lige, men som kan have et beredskabsfagligt sigte, da der ofte er tale
om store opgaver, der skal løses inden for en given tidsramme med
et givet antal personel. Denne type af opgaver – f.eks. rockkoncerter
og jazzfestivals – giver ifølge Maribo Kommune god øvelse i at koor-
dinere, samarbejde og at “høre efter”. Ud over at give god øvelse
betyder deltagelsen i de mange aktiviteter i kommunen, at de frivil-
lige i redningsberedskabet er meget synlige og vellidte overalt, hvor
de bidrager med assistance og deres gode optræden.
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Maribo Kommune finder det vigtigt, at de frivillige er forankret i det
samlede kommunale redningsberedskab, således at de frivillige og
deres kompetencer er kendt af de øvrige myndigheder i kommunens
samlede beredskab – det er vigtigt, at de frivillige opfattes som
medspillere i redningsberedskabet.



De frivillige i Maribo Kommune er tilknyttet det sted, der huser det
samlede beredskab. Stedet indeholder undervisningslokaler, depo-
ter, garage, værksted samt bade- og omklædningsrum. 

De frivillige råder over følgende materiel:

• 2 automobilsprøjter

• Tankvogn

• 22 kw belysningsanlæg

• Pumpemateriel

• Redningsmateriel

• Kommunikationsmateriel m.v.

• Stationært storkøkken og feltkomfur

• Redningsbåd

Hovedvægten i uddannelsen af de p.t. 63 frivillige i Maribo Kommune
ligger på brand- og redningstjenesteområdet. Ud over de almindelige
funktionsuddannelser etableres der med jævne mellemrum kurser,
der særligt er rettet mod funktioner, som der er brug for lokalt. 

Af disse særlige lokale kurser kan nævnes:

• Bådberedskab (søvejsregler, praktisk sejlads, VHF radio og
eftersøgning til søs)

• Vagtsamaritteruddannelse

• Køreteknisk kursus (terrænkørsel med 4x4 køretøjer samt kørsel
med trailer)

En del af de frivillige har gennemgået leder- og instruktøruddannelse
på det statslige redningsberedskabs skoler.
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3.9 Randers

Randers Kommune har ca. 62.000 indbyggere fordelt på 15.364 ha.

Kommunen er en kombineret by- og landkommune. Af særlige risici kan

nævnes motorvej E45 samt flere større amtsveje. Kommunen har et

entrepriseberedskab. Falck overtog i 1996 opgaven med at vedligeholde

de frivilliges uddannelse inden for alle funktionsområder. Der er p.t. 80

aktive frivillige i Randers Kommune.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Randers Kommune kontakt:

Stationsleder Henrik Pedersen, tlf.: 87115412; e-mail: hepp@falck.dk eller

Viceberedskabsinspektør Tony Mørch-Johansen, tlf.: 89151575; 

e-mail: tony.mørch-johansen@randers.dk

I Randers Kommune er der tradition for at have mange frivillige i
redningsberedskabet, og byrådet vedtog i 1996 at udlicitere opgaven
med at fastholde de frivillige til Falcks Redningskorps (Falck) på en
15-årig kontrakt. Ifølge kontrakten har Falck en forpligtelse til at
vedligeholde de frivilliges uddannelse inden for alle funktionsområder
og til at sikre, at der er mellem 100 og 130 frivillige til rådighed.

Hovedopgaven for de frivillige i Randers Kommune har de sidste par
år ændret sig fra at være et krigsmæssigt beredskab (videreførelse af
civilforsvarsopgaverne) til at være et suppleringsberedskab for det
daglige redningsberedskab. Ifølge Randers Kommune er denne funk-
tion med den nye dimensioneringsbekendtgørelse blevet endnu
mere aktuel. Kommunen er i gang med en registrering af de frivilli-
ges civile jobs, uddannelser og kompetencer for endnu bedre at
kunne anvende deres ressourcer ved varetagelsen af store opgaver.

Det har hidtil være byrådets hensigt at bevare de frivillige i red-
ningsberedskabet som en relativt billig “brandforsikring” for kom-
munens borgere. Byrådet har besluttet indtil videre at opretholde
det eksisterende redningsberedskab i Randers Kommune i sam-
arbejde med 3 omegnskommuner. Dette beredskab inkluderer brugen
af frivillige i et supplementsberedskab. Eventuelle ændringer i
beredskabet vil ifølge kommunen skulle afvente udarbejdelsen af en
risikobaseret beredskabsanalyse.
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Traditionelle beredskabsopgaver:
Ud over at være et suppleringsberedskab for det daglige rednings-
beredskab har de frivillige selvstændige opgaver for Randers Kom-
mune og politiet, som f.eks.:

• Sneberedskab, herunder indkvartering ved tilsneede motorveje,
hvor trafikanter evakueres og indkvarteres

• Biler med 4x4 stilles til rådighed for politiet, hjemmeplejen,
madudbringning og kørsel med livsvigtig medicin

• Indkvartering og forplejning – i forbindelse med større
sportsarrangementer, byfester m.v. anvendes de frivillige dels
til bespisning af op til 1000 personer, dels i forbindelse med
indkvartering på skoler, idrætshaller m.v.

• Samarittervagt – i forbindelse med større sportsarrangementer,
byfester m.v. anvendes de frivillige til samarittervagter m.v.

• Pumpeopgaver – i forbindelse med de store oversvømmelser i
Østeuropa i 2002 blev der i Randers Kommune opstillet et 8
mands beredskab til bortpumpning af vand fra oversvømmede
områder. Dette beredskab har ikke været indsat internationalt,
men er afprøvet lokalt i forbindelse med oversvømmelser

Specielle beredskabsopgaver:

• Redningshunde – der er 9 godkendte redningshunde tilmeldt
den internationale pulje, og disse blev sidst anvendt i forbin-
delse med en storbrand i Randers i 2002, hvor 6 personer
indebrændte
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Falck har lejet den tidligere kommunale beredskabsgård. Falck
anvender også kommunens øvelsesområde. Randers Kommune har
et øvelsesområde med en veludbygget ruinby med bl.a. brandhus,
overtændingscontainere, ruinbygninger til træning af redningshunde
og redningsøvelser.

Ved indsatser råder de frivillige over følgende materiel:

• 3 stk. kombi brand og redningsgrupper på 16/8 A-sprøjter med
røgdykkerudstyr

• 1 stk. slangegruppe med 4x4 lastbil

• Vogn med afstivnings- og frigørelsesgrej, løftepuder spindler m.v.

• Vogn med frigørelsesgrej, frontspil, belysningstrailer m.v.

• Lastvogn med mandskabskabine med diverse redningsmateriel.

• Lastvogn med mandskabskabine med ventepladsmateriel,
rensetelt m.v.

• Busser til mandskabstransport

• Lastvogn med kran til diverse materiel

De frivillige i Randers Kommune uddannes i alle funktionsområder.
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3.10 Ringkøbing

Ringkøbing Kommune har ca. 18.000 indbyggere fordelt på 40.087 ha.

Kommunen er hovedsagelig en landkommune med Ringkøbing som hovedby

samt 2 mindre byer, hvor der tilsammen bor ca. 10.000 mennesker; herudover

er der 10 mindre landsbyer. Ringkøbing kommune har ca. 60 km kyststrækning

fordelt på 10 km havkyst og 50 km fjordkyst. Langs kysten er der et større

sammenhængende sommerhusområde. Kommunen har Falck som entreprise-

brandvæsen og en hjælpebrandstation bemandet med 8 kommunale brandsvende.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Ringkøbing Kommune kontakt:

Uddannelsesleder Bent Nielsen, tlf.: 97 34 17 08; e-mail: bentogeva@12move.dk

Ringkøbing Kommune ser med meget positive øjne på det at have en
potentiel styrke af frivillige på trods af, at kommunen med sin stør-
relse ikke er forpligtet til at have andet end indkvartering og for-
plejning.

Kommunen har bl.a. etableret en “aspirantordning” i samarbejde
med “Den Kommunale Ungdomsskole”, hvor interesserede kan følge
en frivillig i en periode. Dette har – ud over at sikre tilgang af et større
antal unge frivillige – vist sig også at have en positiv social og kri-
minalitetsforebyggende effekt, idet flere unge har tilknyttet sig ord-
ningen og derigennem fået etableret et velfungerende netværk og et
mere positivt indhold i tilværelsen.

En af de væsentligste fordele ved at have frivillige er for Ringkøbing
Kommune, at der altid er en styrke, der kan aflaste, supplere og
bistå det lønnede personel. En etableret ordning med frivillige på
tankvognsvagt sparer kommunen for udgifter til branddamme eller
en ekstra tankvogn fra Falck.
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Kommunen har bl.a. etableret en “aspirantordning” i samarbejde
med “Den Kommunale Ungdomsskole”, hvor interesserede kan følge
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etableret et velfungerende netværk og et mere positivt indhold i
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De frivillige i Ringkøbing Kommune løser følgende typer af opgaver:

• Tankvognsopgaver (supplerende vandforsyning til forskellige
typer af brande)

• Vagtopgaver (brandvagt/samaritervagt ved festivaler, stævner m.v.)

• Forplejningsopgaver (Falck, skoler, koncerter, handelsstand m.v.)

• Redningsopgaver (opsamling af olie, sneberedskab, opdæmning
af vand m.v.

• Hundeopgaver (eftersøgning af personer og eftersøgning af ting)

• Diverse (radiokommunikation, levering af vand m.v.)

Af erfaringer fra konkrete indsatser kan nævnes, at redningshundene
bl.a. har bistået med at finde en dement person, der havde forladt et
plejehjem, ligesom man har deltaget i eftersøgningsopgaver i Tyrkiet
(jordskælv).

De frivillige i Ringkøbing Kommune betjener følgende materiel:

• 1 tankvogn

• 1 brandgruppe

• 1 VW-LT med let redningsudstyr, luftpuder m.v.

• 1 VW som kommandopost/persontransport

• 1 feltkomfur med tilhørende forplejningsmateriel

• Røgdykkerudstyr

• Diverse radiomateriel

• 6 redningshunde (samt trailer)
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• Diverse redningsmateriel som f.eks. afstivningsmateriel,
donkrafte m.v.

De frivillige har egne bygninger med teorilokaler, kontor, køkken,
garager og værkstedsfaciliteter. Endvidere har de frivillige mulighed
for at bruge det kommunale øvelsesanlæg.

Ringkøbing Kommune lægger vægt på, at de frivillige kan anvendes
så tværfagligt som muligt, hvilket indebærer, at de frivillige uddan-
nes i flere funktionsområder. 

I øjeblikket uddannes der følgende:

Samaritter/venteplads 11 personer

Forplejning/indkvartering 11 personer

Redning 13 personer

Brand 11 personer

Hundetjeneste 6 personer

Det tilstræbes, at alle de frivillige har en uddannelse i førstehjælp,
og som minimum har en grunduddannelse inden for det funk-
tionsområde de er tilknyttet. Desuden tilstræbes det, at de frivillige
også har en grunduddannelse i andre funktionsområder. En mindre
del af brandfolkene har desuden Funktionsuddannelse Brand. Alle
frivillige deltager i en 48 timers vedligeholdelsesuddannelse i
hovedfunktionsområdet. Alle redningshundeførere er desuden
uddannet i førstehjælp og har en grunduddannelse i redning. Det til-
stræbes, at også hundeførerne er tværfagligt uddannet, så de kan
deltage i at løse andre opgaver.
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3.11 Roskilde

Roskilde Kommune har ca. 53.000 indbyggere fordelt over 8.075 ha. Roskilde 

er et trafikalt knudepunkt, med større motorveje og jernbaneforbindelser samt

en lufthavn. Der finder talrige større arrangementer sted i og omkring

Roskilde, hvoraf bl.a. kan nævnes Roskilde Dyrskue og Roskilde Festivalen,

som årligt tiltrækker titusindevis af besøgende. Roskilde Kommune har et

kommunalt beredskab og forventer at indgå aftale med ca. 50 frivillige.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Roskilde Kommune kontakt:

Beredskabschef Carsten Iversen, tlf.: 46 31 39 00; e-mail: CarstenI@roskildekom.dk

På et møde i Beredskabskommissionen i Roskilde Kommune i begyn-
delsen af 2003 blev det besluttet, at Roskilde igen skal anvende fri-
villige. Baggrunden for beslutningen var den politiske aftale fra
2002, hvor et af de centrale elementer er en øget nyttiggørelse af
potentialet af frivillige i redningsberedskabet.

På den baggrund er der i redningsberedskabet i Roskilde udarbejdet
et notat, som redegør for de fremtidige nærmere vilkår for brugen af
frivillige i Roskilde Kommune mht. organisation, økonomi og uddan-
nelsesvilkår.

Det fremgår bl.a. af notatet, at

• Der som udgangspunkt hverves 50 frivillige til Roskilde
Frivillige Beredskabstjeneste

• Der oprettes en ventepulje til de ansøgere, der ikke kommer i
betragtning, således at der ved efterfølgende hvervninger kan
tages fra denne pulje

• Alle nuværende frivillige fritstilles med henblik på at gennemgå
en “ansættelsessamtale” for eventuelt at kunne skrive en ny
kontrakt som frivillig

• Der kan skrives kontrakt med Roskilde Kommune til indsatslinjen
og med Roskilde Frivillige Beredskabstjeneste til støttelinjen

• Frivillige med kontrakt i Beredskabs-Forbundet løser sociale
opgaver for kommunen og private instanser, og indtægterne fra
disse opgaver anvendes til at styrke det sociale aspekt blandt
de frivillige

• Fremtidige deltidsbrandfolk rekrutteres blandt frivillige i
indsatslinjen
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• Frivillige uddannes inden for eget funktionsområde efter
Beredskabsstyrelsens retningslinjer

• Frivillige kan tage grunduddannelse i alle funktionsområder,
men kun tage funktionsuddannelse og videre uddannelse inden
for eget funktionsområde

• Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af de
arrangementer og operative opgaver, som kan løses af de
frivillige

• Der skal udarbejdes en detaljeret beskrivelse af de frivilliges
materiel og opholdsfaciliteter

• Der oprettes en særlig konto for Roskilde Frivillige
Beredskabstjeneste, hvor indtægter fra arrangementer, tilskud
fra staten m.v. placeres, og hvorfra udgifter til instruktør-
lønninger, nyanskaffelser og vedligeholdelse betales

Som opfølgning på notatet igangsatte Roskilde Kommune hverve-
kampagnen i maj 2003. Der blev annonceret i lokalradioen og ind-
rykket en stor annonce i Roskilde Avis, der fortalte om det at være
frivillig, herunder hvilke krav som kunne stilles til bl.a. personlige
kvalifikationer, uddannelse og mødetider. Endvidere omdeltes en
pjece til alle husstande. I pjecen blev Roskilde Brandvæsens opgaver
beskrevet, og der blev tilbudt uddannelser inden for brandvæsen,
førstehjælp, redning, kommunikation og forplejning. Beskrivelsen
blev ledsaget af en vejledning i, hvordan man kunne melde sig som
frivillig.

Kampagnen sluttede af med en godt besøgt udstillingsstand på
kræmmermarkedet. Den 7. maj 2003 mødte ikke mindre end 150
personer frem til en informationsaften, hvor man bl.a. kunne få en
nærmere beskrivelse af uddannelsesforløb, fysiske krav, operative
opgaver, arrangementer m.v. Efterfølgende blev der den 23. maj
afholdt introduktionsuddannelse med mere end 100 deltagere, hvor-
af omkring 60 blev udvalgt til at tegne kontrakt med beredskabet.
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Roskilde Kommune igangsatte hvervekampagnen i maj 2003. 
Der blev annonceret og omdelt en pjece til alle husstande. 
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udvalgt til at tegne kontrakt med beredskabet.



De nye frivillige forventes fordelt inden for forskellige funktions-
områder så vidt muligt efter eget ønske. Ifølge Roskilde Kommune
viser erfaringerne, at det fleste frivillige ønsker at gøre tjeneste inden
for Funktionsområde Brand/Redning. Der vil derfor blive opstillet en
række kriterier for hver enkelt frivilliges placering på de forskellige
funktionsområder f.eks. uddannelse, kørekort og civilerfaring.

Det forventes, at der skal anvendes følgende antal frivillige 

inden for hvert funktionsområde:

Funktionsområde Brand/Redning 25 frivillige

Funktionsområde Indkvartering/Forplejning 25 frivillige

Tværfaglige uddannelser max. 50 frivillige

Omsorgsgruppe ca. 25 frivillige

Beredskabsinspektøren er den daglige leder af det frivillige bered-
skab og har kontakten til de frivillige og til Beredskabs-Forbundet.
For de frivillige, der har tegnet kontrakt med Roskilde Brandvæsen
(støttelinjen), er det holdlederne for de enkelte funktionsområder,
der har kompetencen til at forestå ledelse og uddannelse af de fri-
villige. Dette organisatoriske system anvendes også i Roskilde
Brandvæsen, hvor beredskabsmestrene forestår den daglige ledelse
af deres eget hold på mellemlederniveau.

Rent organisatorisk vil Roskilde Frivillige Beredskabstjeneste være
en selvstændig del af Roskilde Brandvæsen. Beredskabsinspektøren
vil forestå den daglige ledelse, herunder følgende:

• Ledelse af administration af de frivillige

• Indkøb af materiel og mundering

• Forestå og tilrettelægge uddannelser, øvelser og arrangementer
m.v.

• Udvælgelse af instruktører i den faste styrke, deltidsstyrken og
frivilligstyrken til at varetage vedligeholdelsesuddannelserne
m.v.

Fremtidige ansættelser af deltidsbrandfolk bør ske gennem frivillig-
staben. Den pågældende person vil dermed være kendt via sin delta-
gelse i uddannelsesforløbet for frivillige og kan således vurderes på
baggrund af kvalifikationer og engagementet heri. Dette anser Roskilde
Brandvæsen for at være en stor fordel, ligesom det vurderes at være en
“gulerod” for de frivillige, som måtte ønske at blive deltidsbrandmænd.
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Det er vigtigt for de frivillige – ud over uddannelser og vedligehol-
delsesøvelser – at blive stillet over for relevante opgaver. 

Roskilde Kommune forestiller sig, at de frivillige vil kunne løse
følgende typer af opgaver:

• De frivillige, som har Funktionsuddannelse Brand, vil kunne del-
tage i brand- og sikkerhedsvagter, som frem over vil skulle for-
deles mellem de faste brandfolk, deltidsstyrken og de frivillige

• De frivillige i brand- og redningstjenesten vil kunne indsættes
ved større ildebrande. De skal samtidig fungere som
supplement til 3. slukningstog

• Ved vejrfænomener, f.eks. oversvømmelse, snestorm og orkan

• Kørselsassistance til hjemmeplejen ved f.eks. snestorm

• Pumpe- og lænseopgaver i forbindelse med skybrud,
oversvømmelser m.v.

• De frivillige kan tilkaldes ved langvarige forureningsuheld med
henblik på opsamling og oprydning, f.eks. en forurening, hvor akut-
fasen er overstået, men forurenet jord skal graves af og køres væk

• Følgeskadebekæmpelse efter brandslukning

• Varetagelse af førstehjælpskurser

• Varetagelse af førstehjælpsvagter ved koncerter, stævner m.v.

• Større forplejningsopgaver i kommunen

De frivillige har eget materiel til brug for de opgaver, der skal løses.
Endvidere vil der blive indrettet et særligt lokale til brug for møder
og undervisning.

Frivillige, der har indgået kontrakt med Roskilde Brandvæsen, skal
gennemgå en uddannelsesrække opdelt i grundlæggende uddan-
nelser, funktionsuddannelser og fællesuddannelser.

• Alle frivillige skal have et 12 timers grundlæggende førstehjælps-
kursus og derefter en introduktionsuddannelse på 15 timer

• Når introduktionsuddannelsen er afsluttet, gennemføres
minimum en grunduddannelse og en funktionsuddannelse

• Sideløbende kan der tages en tværfaglig uddannelse med f.eks.
20 timers udvidet førstehjælp, løfte-/bæreteknik på 3 timer og
organisationsopbygning på 3 timer
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Roskilde Frivillige Beredskabstjenenste forpligter sig til at
gennemføres følgende uddannelser:

• 12 timers grundkursus i førstehjælp

• 20 timers udvidet førstehjælpskursus

• 37 timers grunduddannelse i forplejningstjenesten

• 37 timers funktionsuddannelse i forplejningstjenesten

• 37 timer grunduddannelse i indkvarteringstjenesten

• 37 timers funktionsuddannelse i indkvarteringstjenesten

• 37 timers grunduddannelse i kommunikationstjenesten

• 74 timers funktionsuddannelse i kommunikationstjenesten

• 37 timers grunduddannelse i brandtjenesten

• 111 timers funktionsuddannelse i brandtjenesten

• 37 timers grunduddannelse i redning

• 111 timers funktionsuddannelse i redning

• Uddannelse i sporing af biologiske, kemiske og atomare
forureninger
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De frivillige vil som hovedregel kunne tage grunduddannelse i alle
funktionsområder, men kun funktionsuddannelse og videreuddan-
nelse inden for eget funktionsområde. En forudsætning for, at en fri-
villig for eksempel kan have en grunduddannelse inden for brand-
tjenesten er, at den pågældende opfylder kravene til at blive optaget
i brandtjenesten.

En del af uddannelserne stiller krav til uddannelsesfaciliteter, som
Roskilde Brandvæsen i dag ikke selv er i besiddelse af. Der skal der-
for indhentes tilbud fra f.eks. Københavns Lufthavn, Beredskab Stor-
københavn og Korsør Brand- og Redningsskole om leje af øvelses-
områder m.m.

Det er endvidere planen, at der skal tages initiativ til at oprette en
specialgruppe med sygeplejersker/sygehjælpere. Formålet med grup-
pen er, at den skal indsættes i forbindelse med evakuering af pleje-
hjem, sygehuse eller andre institutioner, hvor beboere og patienter
kræver sygepleje. Endvidere vil gruppen kunne benyttes til større
katastrofer og ulykker samt til festivaler og stævner m.v.
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3.12 Vallø og Stevns

Beredskabet Vallø-Stevns har i alt ca. 21.500 indbyggere fordelt over 24.550

ha. Ca. 14.000 indbyggere bor i bymæssig/industriel bebyggelse. Beredskabet

Vallø-Stevns består af et entrepriseberedskab som hovedslukningsberedskab

og et frivilligberedskab som supplement. Der er 47 frivillige, hvoraf 12 er fast

tilknyttet et vagthold. Yderlige 5 står til rådighed for vagtholdet.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Beredskabet Vallø-Stevns

kontakt: Beredskabschef Niels Mørup, tlf.: 56 56 19 03; e-mail: nim@stevns.dk

Vallø og Stevns Kommuner har samordnet deres beredskab i det
såkaldte “Beredskabet Vallø-Stevns”. I Vallø og Stevns Kommuner har
politikerne besluttet at de frivillige skal have stemmeret i bered-
skabskommissionen og ikke bare deltage som observatører. Derved
er de frivillige sikret større indflydelse med heraf følgende ansvar.

Ifølge Beredskabet Vallø-Stevns udgør de frivillige et
godt og billigt supplement til kommunens rednings-
beredskab. Kommunerne har ikke nogen nettoudgif-
ter forbundet med brugen af frivillige, hverken for
så vidt angår opgaver eller den uddannelsesaktivitet,
som beredskabet står for.

Ud over at være et supplement til kommunens
beredskab sørger de frivillige også for at forankre
frivilligidéen og at synliggøre redningsberedskabet
over for borgerne i kommunen.
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Beredskabet Vallø-Stevns har som filosofi, at der skal bruges megen
tid på kompetenceudvikling af de frivillige, og har i den anledning
fungeret som uddannelsesinstitution for frivillige i Fakse, Haslev,
Rønnede og Greve Kommuner. Den styrkede kompetenceudvikling er
en af forudsætningerne for, at intentionen i den politiske aftale om
redningsberedskabet efter 2002 om, at de frivillige skal udgøre en
reel operativ del af redningsberedskabet og indgå som en integreret
ressource, kan blive indfriet.

At de frivillige skal udgøre en reel operativ del af redningsbered-
skabet – og indgå som en integreret ressource – forudsætter ifølge
Beredskabet Vallø-Stevns, at de frivillige har et højt uddannelsesni-
veau og om muligt gerne et højere niveau end de deltidsansatte
brandmænd, der i sagens natur har større praktisk erfaring end de
frivillige. De frivillige må kompensere for manglende praktisk erfa-
ring gennem ekstra uddannelses- og øvelsesaktivitet.

Det er erfaringen i Beredskabet Vallø-Stevns, at de frivillige gerne
deltager i uddannelsen, såfremt den indeholder kvalitet i både form
og indhold, samtidig med, at uddannelses- og øvelsesaktivitet som
udgangspunkt foregår i det lokalområde, hvor man som frivillig kan
forventes at blive indsat.

Det er endvidere vigtigt, at de frivillige har en ordentlig udrustning,
og at det materiel og de køretøjer, de frivillige skal anvende til at
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løse en given opgave, har en vis kvalitet. Det er endvidere vigtigt, at
det økonomiske overskud, der måtte være i forbindelse med brugen
af frivillige, bliver anvendt til indkøb af nye uniformer, branddrag-
ter, materiel og køretøjer m.v. til de frivillige, idet de frivillige også
derigennem motiveres til at yde en indsats.

De frivillige i Beredskabet Vallø-Stevns løser forskellige typer af
opgaver.

De frivillige på vagtholdet løser følgende opgaver:

• Sikrer vandforsyningen

• Assisterer ved brandslukning (større brande)

• Går brandvagt ved f.eks. udfald af automatiske
brandalarmeringsanlæg

• Foretager kystnær søredning efter anmodning fra Søværnets
Operative Kommando, Bornholms Marinedistrikt eller politiet

• Hjælper kommunens øvrige beredskab ved naturkatastrofer
(oversvømmelser, senstorm, orkan m.v.) med kørsel af mad og
hjemmeplejere

• Etablerer nødstrømsforsyning

• Etablerer belysning af skadesteder m.v.

• Foretager pumpe- og lænseopgaver

• Foretager miljøsanering i sø og på land

• Anden supplement og støtte

Der er tilknyttet 28 frivillige, der ikke indgår i vagtholdet, men som
løser andre former for opgaver af ikke-akut karakter, f.eks. ved
arrangementer, stævner eller lignende – ofte i samarbejde med
frivillige fra vagtholdet:

• Virker som parkeringsvagt

• Virker som førstehjælpsvagt

• Går brandvagt

• Foretager forplejning

• Nedtager hvepsebo

• Virker som markeringsfolk og hjælpere ved afholdelse af kurser
på/for kommunens institutioner og ved egne øvelser

• Andet supplement og støtte

De frivillige har ikke eget materiel, men anvender redningsbered-
skabets materiel. De frivillige har en vis indflydelse på, hvad et
eventuelt økonomisk overskud – i forbindelse med indsats af de fri-
villige – kan bruges til.
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De frivilliges personlige udrustning er på tilsvarende niveau som
deltidsbrandfolk i kommunen, dvs. bippere, branddrager, hjelme,
handsker, uniformer m.v.

For at kunne indgå som hjælper på vagtholdet 
skal de frivillige have:

• Introduktionsuddannelsen

• Grundkursus i førstehjælp

• Grunduddannelse brand

For at kunne indgå som selvstændig på vagtholdet skal de 
frivillige inden for det kommende år gennemgå:

• Funktionsuddannelse Brand

Hovedparten af vagtholdet har endvidere:

• Udvidet kursus i førstehjælp

• Funktionsuddannelse Brand/Redning

• Ventepladsuddannelse

Endvidere kan frivillige tage stort kørekort ved Beredskabsstyrelsen
Sjælland eller hos privat kørelærer. 12 af de 17 frivillige, der er til-
knyttet vagtholdet har stort kørekort og bliver omskolet til egne
køretøjer, inden de fungerer som chauffører på vagtholdet.

Halvdelen af vagtholdet er desuden uddannet til at sejle beredskabets
båd, der anvendes til kystnær søredning. De uddannede fungerer som
bådfører, og de øvrige deltager som hjælpere. Redningsberedskabet
har egne bygninger med garager, depoter, undervisnings- og mødelo-
kaler, toiletter og kontor. De frivillige kommer gerne på stedet, selv om
de ikke skal deltage i vedligeholdelses- eller anden uddannelse. Det er
Beredskabet Vallø-Stevns opfattelse, at de frivillige har en særlig til-
knytning til stedet, der er samlepunkt for alle i redningsberedskabet.
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3.13 Vejle

Vejle Kommune har ca. 55.500 indbyggere fordelt på 13.961 ha. Ca. 40.000

indbyggere bor i bymæssig bebyggelse. Af særlige risici kan nævnes, at kommu-

nen trafikalt er præget af en større motorvej og jernbane. Kommunen har

eget brandvæsen og er endvidere entreprenør på brandslukningen i 2 nabo-

kommuner. Kommunen har en lang tradition for at anvende frivillige og har p.t.

45 frivillige samt 5 under særlig uddannelse.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Vejle Kommune kontakt:

Beredskabschef Ole Borch, tlf.: 76 43 56 40; e-mail: olb@vejle.dk eller

Frivilligleder Erik Eg Andersen, e-mail: eea@vejle.dk

Vejle Kommune har tidligere haft et udvidet krigsmæssigt bered-
skab. Kommunen har besluttet, at der i kommunen fortsat skal
anvendes frivillige, og at disse i større omfang skal inddrages i
fredsmæssige, beredskabsmæssige opgaver. Der er på den baggrund
udarbejdet en analyse “Struktur 2003 – anvendelse af frivillige i det
kommunale redningsberedskab i Vejle Kommune”. Beredskabskom-
missionen tiltrådte analysen i august 2002.

Det fremgår af analysen, at de frivillige i fremtiden bør anvendes til
egentlige opgaver inden for det daglige beredskab (brandvæsenet)
og som en naturlig overbygning på den personelressource, som de
fastansatte og de deltidsansatte udgør. 

En fremtidig struktur for anvendelse af frivillige i
redningsberedskabet skal opbygges på baggrund af følgende:

• De frivillige skal kunne indgå i opgaveløsning inden for en
rimelig tid og i et rimeligt antal

• De frivillige skal indgå i redningsopgaver, oprydningsopgaver,
ventepladsopgaver, pumpeopgaver, enkelte brandopgaver, for-
plejning af indsatsmandskab, belysningsopgaver, afspærrings-
opgaver, opstilling af ledelsesmodul for indsatsledelsen, for-
plejnings- og indkvarteringsopgaver for nødstedte, kørsels- og
serviceopgaver for såvel redningsberedskabet som for den
øvrige del af kommunen

• De frivillige skal kunne yde støtte til stævneopgaver, afspær-
rings- og kontrolopgaver samt enkelte forplejnings- og ind-
kvarteringsopgaver
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• De frivillige forudsættes selv at vedligeholde eget materiel
herunder køretøjer, garager m.v.

Ifølge analysen ønskes der ikke længere etableret egentlige tjeneste-
grene, men derimod et antal grupper, der kan alarmeres og tilkaldes
til at løse de opgaver, som de er uddannet til. Grupperne skal stå til
rådighed på skift og skal kunne løse de nødvendige opgaver, selv om
de enkelte frivilliges kompetencer måtte være forskellige. Der skal
være ansat en “frivillig-leder”, og antallet af frivillige forventes af
udgøre ca. 36 med mulighed for i perioder at have yderligere 5
under uddannelse. Af den samlede frivilligstyrke skal der til stadig-
hed kunne tilvejebringes omkring 8 personer med en bred uddan-
nelse, og disse skal kunne møde inden for ca. 20-25 minutter.

Det fremgår også af analysen, at de frivillige – ud over at deltage i
redningsberedskabets indsatsmæssige forpligtelser – har den vigti-
ge opgave at deltage i udadvendte aktiviteter, der kan profilere
beredskabstanken generelt, og sætte fokus på redningsberedskabet
i Vejle Kommune. Dermed skal de frivillige agere ambassadører for
både redningsberedskabet generelt og redningsberedskabet i Vejle
specifikt. Sådanne aktiviteter kunne f.eks. være:

• Deltage i hvervning af frivillige

• Deltage i arrangementer, hvor der sættes fokus på forebyggelse
overfor befolkningen

• Deltage i “åbent-hus” arrangementer og lignende

• Deltage i “4-by-samarbejdet” (Vejle, Fredericia, Horsens og
Kolding)

• Deltage i beredskabsmæssige stævneopgaver og konkurrencer

• Deltage i at gennemføre stævneopgaver, forplejningsopgaver,
indkvarteringsopgaver og øvrige opgaver af indtægtsmæssig
karakter

Ifølge Vejle Kommunes analyse er den hidtidige uddannelsesmodel,
hvor de frivillige har kunnet modtage funktionsuddannelse i en tje-
nestegren og grunduddannelse i en anden tjenestegren, ikke hen-
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i Vejle specifikt.



sigtsmæssig. Uddannelsen bør omlægges,
så den i højere grad tilpasses de lokale
behov, men stadigvæk med tilskud via elev-
timerefusionssystemet. Dermed vil der
være en “operativ” uddannelsesstruktur,
hvor der tages hensyn til, at de frivillige
skal opnå den nødvendige kompetence til
at kunne løse opgaverne. På den baggrund
foreslår analysen, at der bør arbejdes for at
etablere en uddannelsesstruktur, der inde-
holder følgende elementer:

Alle gennemfører grunduddannelse i følgende specialer:

• Brand, redning, forplejning og indkvartering

Der gennemføres funktionsuddannelse for et antal frivillige i
følgende specialer:

• Redning, brand og forplejning/indkvartering

Alle gennemfører lokal uddannelse inden for områderne:

• Brandopgaver samt rednings- og rydningsopgaver

• Venteplads- og pumpeopgaver

• Forplejnings- og indkvarteringsopgaver

• Kommunikationsopgaver

• Kørsels- og serviceopgaver

• Stævneopgaver, afspærrings- og kontrolopgaver

Kommunens analyse indeholder endvidere et afsnit om det interne
og eksterne samarbejde med øvrige parter. Det interne samarbejde
omfatter samarbejdet med den kommunale ledelse, de fastansatte
brandfolk og de deltidsansatte brandfolk. Det eksterne samarbejde
omfatter f.eks. øvrige redningsberedskaber, Beredskabs-Forbundet,
det statslige redningsberedskab (beredskabscentret i Herning), poli-
tiet og hjemmeværnet.

Ifølge analysen skal de 3 vigtige hovedelementer – aflaste, supplere og
bistå – kunne genfindes i samarbejdet mellem de involverede perso-
nalegrupper, hvis der skal opnås et godt og tillidsfuldt samarbejde.

De frivillige forudses at kunne løse følgende opgaver:

• Redningsopgaver

• Rydningsopgaver

• Ventepladsopgaver
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• Pumpeopgaver

• Enkelte brandopgaver

• Forplejningsopgaver

• Belysningsopgaver

• Afspærringsopgaver

• Kommunikationsopgaver og ledelsesmodul

• Støtte til stævneopgaver

De frivillige i Vejle Kommune råder over diverse materiel til at løse
brand-, rednings-, forplejnings-, indkvarterings- og kommunika-
tionsopgaver. Materiellet bliver pakket ud fra den konkrete opgave,
der skal løses. Der er køretøjer til rådighed for de frivillige. De fri-
villige råder over særskilt depot og garage samt nødvendige perso-
nalefaciliteter. De frivillige er uniformeret som det fastansatte og det
deltidsansatte personel.

Af Vejle Kommunes analyse af frivilliganvendelsen fremgår, at de
frivillige skal kunne anvendes bredt til at løse forskellige opgaver
for redningsberedskabet. Dermed skal de frivillige som minimum
have en grunduddannelse i brand, redning og forplejning/indkvar-
tering. Dertil skal lægges en lokalt tilrettelagt og tilpasset uddan-
nelse. De frivillige forudses endvidere at skulle indgå i tilkaldeord-
ninger.
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3.14 Aalborg

Aalborg Kommune har ca. 162.000 indbyggere fordelt på 55.197 ha. Største-

delen af indbyggerne bor i bymæssig bebyggelse. Kommunen har endvidere ca.

600 sommerhuse og har status af regionscenter, hvorfor ca. 25.000 mennesker

hver dag pendler til kommunen. Af særlige risici kan nævnes større motorveje og

jernbaneknudepunkter, trafikale forbindelser over og under Limfjorden, civil- og

militær lufthavn samt flere højteknologiske virksomheder. Kommunen har et

kommunalt redningsberedskab; døgnbemandet med fastansat personel. Det

regionale støttepunktsberedskab er bemandet med såvel fastansat, deltidsansat

som frivillige personel. Der er p.t. indgået kontrakt med 87 frivillige i

redningsberedskabet.

For yderligere oplysninger om brug af frivillige i Aalborg Kommune kontakt:

Afdelingsleder Leif Samsø Hansen, tlf.: 98133900 – 237; e-mail: lsh@aalborg.dk

Ifølge Aalborg Kommune medfører anvendelsen af frivillige, at det
kommunale redningsberedskab har mulighed for at udføre en række
assistanceopgaver, der normalt ikke ville kunne løses, hvis der skulle
bruges fastansat mandskab. Bl.a. er de frivilliges deltagelse i øvelser
en forudsætning for, at der kan afvikles store, realistiske øvelser
med samarbejdspartere.
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Aalborg Kommune har erfaret, at der altid vil være en række nicher,
der ikke kan løses af fastansatte. Da mange af disse små, men udad-
vendte opgaver i høj grad er med til at profilere redningsberedskab
blandt befolkningen, er det vigtigt, at man også fremover råder over
et antal frivillige, der er uddannet til at løse netop den slags opga-
ver. De fleste af disse nicheopgaver drejer sig om assistanceydelser,
hvor økonomien spiller en afgørende rolle, og hvor redningsbered-
skabet ikke ville kunne påtage sig opgaven, hvis ikke der var en
ulønnet, frivillig mandskabsressource til rådighed.

Aalborg Kommune har fundet det vigtigt, at der under hvervning af
frivillige gives de frivillige realistiske informationer om de mulighe-
der og begrænsninger, der er for det fremtidige engagement som fri-
villig. Det bør tilstræbes, at de nye frivillige hurtigst muligt får til-
delt “småopgaver” ved de forskellige opgaver/arrangementer – også
selv om det er som hjælpere for de mere erfarne frivillige.

Ifølge Aalborg Kommune har de frivillige ved indsatser i både ind-
og udland løst opgaverne tilfredsstillende.

Med henblik på at fokusere på frivilligområdet har Beredskabscenter
Aalborg på sin hjemmeside gjort en indsats for at anskueliggøre fri-
villigområdet. Der er således bl.a. udarbejdet en hjemmeside vedrø-
rende træning og brug af redningshunde.

Endvidere har Beredskabscenter Aalborg – med henblik på at styrke
fællesskabet blandt alle personalegrupper – arrangeret fælles uddan-
nelses- og øvelsesweekender ved Beredskabsstyrelsens Tekniske
skole i Tinglev. Ifølge Aalborg Kommune er initiativet meget anbefa-
lelsesværdigt.

Frivillige fra Beredskabscenter Aalborg har 4 gange været indsat
ved katastrofer i udlandet:

• Oversvømmelser i Polen og i Prag

• Jordskælv i Tyrkiet
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Der er ca. 30 frivillige tilknyttet støttepunktsberedskabet. Alle kan
tilkaldes døgnets 24 timer. 

Ud over vagtforpligtelser i støttepunktsberedskabet medvirker de
frivillige til at løse følgende opgaver:

• Førstehjælp, kommunikation og væskeudlevering ved
Limfjordsløbet

• Sminkøropgaver, forplejning, markering samt brand- og rednings-
indsats på øvelsesdag for lægeholdskursus i Nordjyllands Amt

• Samarbejdsøvelser med politi, forsvar m.v.

• Forplejningsarrangementer i beskedent omfang

• Førstehjælpsvagter ved store arrangementer

• Forplejning, transportopgaver, betjening af venteplads i
forbindelse med byarrangementer

• Herudover benyttes det frivillige instruktørkorps til
undervisning af egne frivillige samt til eksterne kurser

De frivillige betjener diverse materiel inden for eget funktionsområde.
Ved selvstændige aktiviteter samt øvelser kan der i et vist omfang –
efter aftale – disponeres over beredskabsskolens uddannelsesmate-
riel og køretøjer.
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Ved oprettelsen af det regionale støttepunktsberedskab ved Bered-
skabscenter Aalborg er en del af udrykningsmateriellet placeret på
beredskabsskolen, og ca. 30 frivillige har tegnet kontrakt om
vagtforpligtelse vedrørende betjening af følgende materiel:

• Rensestation

• Slangegruppe

• Redningsvogn

• Kommandovogn og venteplads

De frivillige i Aalborg Kommune er uddannet inden for de obligato-
riske uddannelser: Grunduddannelse Brand, Funktionsuddannelse
Brand, Grunduddannelse Redning, Funktionsuddannelse Redning,
Grunduddannelse Indkvartering/Forplejning, Funktionsuddannelse

Øvelse i

kemikalieindsats

Uddannelse



Indkvartering/Forplejning, Grunduddannelse Kommunikation, Funk-
tionsuddannelse Kommunikation og Ventepladsassistentuddannelse.
Kommunen er i besiddelse af faginstruktører inden for brandtjeneste,
redningstjeneste, indkvartering/forplejning og kommunikation. End-
videre har kommunen førstehjælpsinstruktører og redningshunde-
instruktører.

Ud over de obligatoriske uddannelser modtager de frivillige en mål-
rettet tillægsuddannelse, der gør dem egnede til at bestride et
bestemt område. F.eks. er der uddannet et antal ventepladsassisten-
ter, der trænes i at samarbejde med lægeholdene. De frivillige, der
varetager førstehjælpsvagter, har modtaget ekstra førstehjælps-
uddannelse. Der er gennemført specielt sminkørkursus for sminkø-
rer, der bistår ved øvelser. Frivillige har endvidere gennemført ekstra
uddannelse i oprettelse og drift af rensestation. Herudover har
enkelte frivillige fået tilbudt kørekort, så de kan være chauffører i en
udrykningssituation.

Det er Aalborg Kommunes erfaring, at intentionen med de eksiste-
rende uddannelsessystemer er gode, men at nogle af de frivillige
kører træt i systemet og derfor vælger at holde pause i en periode
eller helt at forlade redningsberedskabet.

Beredskabscenter Aalborg ønsker derfor at have mulighed for, at den
enkelte kommune fremover kan give de frivillige en kortere all-
round uddannelse, der er tilrettet de lokale forhold, og som sigter
mod at gøre de frivillige endnu bedre egnede til at varetage de niche-
opgaver, som f.eks. er til stede i Aalborg Kommune. Kommunen har
derfor fokuseret på en række opgaver, som udmærket kan løses af
frivillige, selv om ikke alle har gennemgået et af de lange uddannel-
sesforløb. Kommunen ønsker at etablere en ny uddannelse – en
såkaldt “katastrofehjælperuddannelse”, og målet er i første omgang
at uddanne de frivillige mere bredt, så de i højere grand kan være
med til at løse de fredstidsopgaver, der i dagligdagen pålægges red-
ningsberedskabet.

Beredskabscenter Aalborg har endvidere udpeget kontaktpersoner
for hvert funktionsområde. Disse personer har mulighed for selv at
“opsøge” opgaver inden for kommunens område. Hvis kommunens
ledelse vurderer, at der er tale om relevante opgaver, der tjener et
uddannelses- eller øvelsesmæssigt formål, vil den pågældende kon-
taktperson normal får frie hænder til at samle det fornødne frivillige
mandskab, samt få tildelt materiel og køretøjer til formålet.
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Frivillige i De Sønderjyske Frivillige
Brandværn, virksomheds-
brandvæsener samt erfaringer med
hjælperøgdykkere i København

Kommunerne kan vælge selv at udføre redningsberedskabets opga-
ver i eget regi eller indgå aftale om opgaveudførelsen med en anden
kommunalbestyrelse, med private redningsvæsener eller med andre,
f.eks. de frivillige brandværn i kommunerne i Sønderjyllands Amt.

Af initiativ A fra Frivilligenhedens handlingsplan fremgår derfor, at
der i denne eksempelsamling “også kunne indgå en beskrivelse af,
hvorledes De Sønderjyske Frivillige Brandværn løser praktiske spørgs-
mål”. Dette kunne bl.a. være rekruttering, forholdet til de frivilliges
arbejdsgiver, responstider osv. i forbindelse med brugen af frivillige i
redningsberedskabet. Desuden foreslår handlingsplanen, at der kan
medtages “erfaringer fra Københavns Kommune, hvor flere virksom-
heder har oprettet et virksomhedsberedskab med hjælperøgdykkere”.

Ved begrebet frivillig forstås en person, der har indgået kontrakt
med redningsberedskabets statslige eller kommunale myndigheder
eller frivilligorganisationer, jf. beredskabslovens § 6. Frivillige mod-
tager således ikke løn for deres tjeneste i beredskabet, men kan
under visse omstændigheder modtage ydelser såsom befordrings-
godtgørelse og dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Personer, der
er tilknyttet De Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund, er ikke
omfattet af det ovennævnte frivilligbegreb.

4.1 De Sønderjyske Frivillige Brandværn

Til belysningen af anvendelsen af frivillige fra de Sønderjyske Frivillige
Brandværn har 3 sønderjyske kommuner, Aabenraa Kommune, Hader-
slev Kommune og Sønderborg Kommune bidraget med oplysninger.
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Generelt er det indtrykket, at det lokale engagement omkring de fri-
villige brandvæsener i Sønderjylland er stærkt. De sociale relationer
er vigtige, og rekrutteringen af frivillige til brandværnet sker ofte
blandt familie, venner, arbejdskolleger, naboer til de frivillige brand-
mænd. I sjældnere tilfælde rekrutteres frivillige ved åbent-hus
arrangementer eller ved annoncering i dagspressen. Nogle kommu-
ner har tillige etableret et ungdomsbrandværn, hvor de unge på et
tidligt tidspunkt kan blive præsenteret for opgaverne i et brand-
værn.

Hver enkelt frivillig træffer aftale med sin arbejdsgiver om, at
han/hun kan forlade arbejdspladsen for at deltage i brandslukning. 
I nogle tilfælde varetager den frivillige imidlertid en sådan funktion
på sin arbejdsplads, at det ikke er muligt at rykke ud uden videre.
På de fleste arbejdspladser er der tradition for, at den frivillige mod-
tager sin almindelige løn under indsats. Det er erfaringen, at de fle-
ste virksomheder og institutioner påskønner de frivilliges indsats og
kan se fordelen i at have medarbejdere, som i tilfælde af brand eller
anden ulykke ved, hvad der skal gøres og dermed kan mindske even-
tuelle skader.

De frivillige står til rådighed året rundt og der er normalt ikke eta-
bleret vagthold. Det enkelte frivillige brandværn sørger selv for at
have det nødvendige antal brandmænd tilknyttet brandværnet, såle-
des at der altid kan rykkes ud til brand m.v. med den foreskrevne
bemanding og inden for de fastsatte udrykningstider.

Nogle kommuner – f.eks. Sønderborg Kommune – har indrettet sig
på en måde, hvor holdlederne indgår med 6 mand i en fastlagt
vagtplan for at sikre, at der til enhver udrykning møder en uddan-
net holdleder. Den øvrige mandskabsstyrke indgår ikke i en vagt-
plan og skal som følge deraf være dobbelt så stor for at sikre, at den
lovpligtige udrykningsstyrke er til rådighed inden for den fastlagte
udrykningstid.

Oprettelsen af de Sønderjyske Frivillige Brandværn er til dels histo-
risk og kulturelt betinget. På grund af de særlige forhold, der gælder
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Det er erfaringen, at de fleste virksomheder og institutioner
påskønner de frivilliges indsats og kan se fordelen i at have
medarbejdere, som i tilfælde af brand eller anden ulykke ved,
hvad der skal gøres og dermed kan mindske eventuelle skader.



for de frivillige i de Sønderjyske Frivillige Brandværn, kan erfarin-
gerne herfra da heller ikke umiddelbart overføres til resten af frivillig-
området. Det overordnede sigte har imidlertid alene været at skitsere
endnu en blandt mange forskellige måder, hvorpå frivillige anven-
des i beredskabet.

4.2 Erfaringer fra Københavns Kommune 
vedrørende virksomhedsbrandvæsener

Hjælperøgdykkere er medarbejdere i virksomheder, der har modta-
get uddannelse af det lokale redningsberedskab, således at de er i
stand til at indgå i en redningsindsats i den pågældende virksom-
hed. Hjælperøgdykkerne har den særlige fordel, at de på forhånd har
indgående kendskab til de bygninger, de skal indsættes i. Der er for
tiden uddannet ca. 200 hjælperøgdykkere i København.

På grund af brandens formodede begrænsede omfang lige efter dens
opståen vil en lille indsatsenhed, f.eks. bestående af mindst 2 mand,
ofte kunne klare opgaven enten ved at slukke branden eller ved at
begrænse den, så den ikke spredes væsentligt, inden det kommunale
brandvæsen ankommer. Livreddende førstehjælp og hensigtsmæssig
standsning af produktionsprocessen vil også kunne påbegyndes af
en sådan lille indsatsenhed. I store virksomheder, der dækker over
et større areal, kan det desuden være hensigtsmæssigt, at der fore-
findes flere små indsatsenheder, der kunne dække hver sit område
af virksomheden.

Ifølge Københavns Kommune er fordelen ved de uddannede hjælpe-
røgdykkere, at disse frivillige har et betydeligt kendskab til byen,
deres egen virksomhed og til andre virksomheder, hvor de frivillige
har deltaget i øvelser. De frivillige er desuden via de lokale øvelser
kendt af personellet i det lokale redningsberedskab og kan fungere
som vejvisere for det lokale redningsberedskab. Deres kendskab til
virksomhederne kan derudover medvirke til at redde særlige værdier.
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Hjælperøgdykkerne har den særlige fordel, at de på forhånd har
indgående kendskab til de bygninger, de skal indsættes i. En lille
indsatsenhed vil ofte kunne klare opgaven enten ved at slukke
branden eller ved at begrænse den, så den ikke spredes væsentligt,
inden det kommunale brandvæsen ankommer.



Ud over direkte indsættelse som slukningsmandskab vil de frivillige
også kunne assistere vedrørende følgende:

• Påfyldning af trykflasker

• Fremføring af rensetrailer og evt. opstilling og betjening af
denne

• Fremføring og betjening af større lysmateriel

• Efterslukning

• Fremføring af venteplads og betjening

Hjælperøgdykkerne modtager typisk følgende uddannelse:

• En 3-dages uddannelse, som bl.a. indeholder en orientering om
røgdykning, slukningstaktik og samarbejde med brandvæsenet

• Hvert 2. år skal hjælperøgdykkerne på et 1-dages vedlige-
holdelseskursus

• Der skal årligt afholdes 2 øvelser på virksomheden på hver ca. 
1 time. Øvelsen afholdes i de fleste tilfælde med den lokale
brandstation

De hjælperøgdykkere, der har gennemgået den ovennævnte hjælpe-
røgdykkeruddannelse, vedligeholdelseskurserne og de obligatoriske
øvelser, har siden starten af 2003 kunnet deltage i et nyt kursus,
der indeholder følgende områder:

• Driftsmæssige forskrifter

• “Varmt” arbejde

• Brandvagtens opgaver

• ABA-anlæg

Et lederkursus er under overvejelse, og der planlægges også etable-
ret et 3-dages kursus, hvor de frivillige skal lære mere om slange-
udlægninger m.v.

Generelt kan nævnes, at etableringen af virksomhedsbrandvæsener
kan medvirke til at fremme, at flere virksomheder på frivilligt grund-
lag opprioriterer det brandforebyggende og brandbekæmpende
arbejde. Det kan endvidere ses som en motivationsfaktor for virk-
somhederne, at oprettelse af et virksomhedsbrandvæsen medvirker
til at sikre produktionen og dermed virksomhedens levedygtighed,
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Etablering af virksomhedsbrandvæsen kan bidrage positivt til den
løbende debat på virksomheden af miljø- og sikkerhedsforhold og
dermed give medarbejderne øget tryghed.



så risikoen for driftstab formindskes. Etablering af virksomheds-
brandvæsen kan desuden bidrage positivt til den løbende debat på
virksomheden af miljø- og sikkerhedsforhold og dermed give med-
arbejderne øget tryghed.
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Erfaringer fra andre lande

Med henblik på at undersøge, hvordan frivillige anvendes i nogle af
vore nabolande, sættes der i det følgende afsnit fokus på beredska-
berne i Sverige, Tyskland og Norge. Frivilligenhedens sekretariat
aflagde i maj 2003 besøg hos Direktoratet for Sivilt Beredskap (DSB)
i Norge, der bl.a. orienterede om de norske erfaringer med særlige
operative personelreserver, de såkaldte fredsindsatsgrupper, som
assisterer kommunerne ved større hændelser.

5.1 Sverige

I Sverige findes i dag en lang række organisationer, der anses for frivil-
ligorganisationer. En del af disse organisationer har speciel tilknytning
til det svenske forsvar. Samlet indgår mange af frivilligorganisationerne
i totalforsvaret, men med vægten lagt på opgaver inden for det civile
beredskab. Frivilligorganisationerne får af Försvarsmakten og Krisbe-
redskabsmyndigheten særlig pålagt opgaver som at uddanne frivillige.
En del kommuner og länsstyrelser har etableret grupper med frivillige,
som er parate til at indgå i forskellige typer af indsatser. Udryknings-
tider, indsatser og andre relevante områder reguleres i et samarbejde
mellem frivillige, kommuner, länsstyrelser og relevante myndigheder.

Analyse af kommunernes anvendelse af frivillige

I foråret 2003 gennemførte Krisberedskabsmyndigheten som den
ansvarshavende svenske beredskabsmyndighed en analyse af anven-
delsen af frivillige i en række svenske kommuners redningsberedskab.
I alt 26 kommuner og 5 länsstyrelser har været inddraget i arbejdet.
Der er tale om både store og små kommuner spredt over hele Sverige.
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Del V

De svenske kommuner er positive over for øget inddragelse af frivillige 
i de kommunale beredskaber, og der er en udbredt forståelse for de
frivillige som en vigtig ressource i lokal- og nærmiljøerne.



Af analysen kan man læse, at kommunerne er positive over for øget
inddragelse af frivillige i de kommunale beredskaber, og at der er en
udbredt forståelse for de frivillige som en vigtig ressource i lokal- og
nærmiljøerne.

De frivillige løser en lang række opgaver. Generelt nævner de svenske
kommuner, at de frivillige løser opgaver vedr. transport, stabstjene-
ste, kommunikationstjeneste og samaritterindsats. Eftersøgningsop-
gaver med eller uden hund varetages også af frivillige. Desuden næv-
nes opgaver som snerydning, assistance ved større evakueringer, for-
plejningsopgaver og hjælp til den kommunale hjemmepleje.

Flere opgaver til de frivillige

Kommunerne er dernæst blevet bedt om at komme med ideer på
opgaver, hvor der i dag er behov for yderligere frivillig deltagelse,
eller hvor der i fremtiden kan tænkes at være brug for frivillige.

Mange kommuner nævner anvendelse af frivillige inden for radio-
kommunikation, herunder både frivillige med specialistkompetence
og med kompetence som radiooperatører.

Nogle kommuner nævner, at der er et behov for frivillige med lokal-
kendskab, der kan bruges til at vise vej i tilfælde af større hændelser.
Flere kommuner nævner desuden behovet for frivillige med kend-
skab til dyr, f.eks. i tilfælde af assistance til gårde med store dyre-
besætninger, der er ramt af strømsvigt eller stormskader.

I takt med de stadig større krav til hurtig og præcis information
fremhæver stort set alle kommuner behovet for større frivillig del-
tagelse i udadrettede informationsopgaver. Dette kan bl.a. dreje sig
om bemanding af kommunale informationscentraler i krisetilfælde.
Dette gælder ikke mindst for de mindre kommuner, hvor der opstå
behov for at supplere i tilfælde af langvarige kriser og hændelser.

5.2 Tyskland – Slesvig-Holsten

De tyske delstater har ansvaret for opbygning af beredskabet i freds-
tid. Alle delstater har derfor lovgivning, der omfatter brandvæsen,
katastrofeberedskab og redningstjeneste. Delstatsberedskabet hører
administrativt under de enkelte delstaters indenrigsministerier.
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I Slesvig-Holsten samarbejder det offentlige og det private bered-
skab. Ansvaret det daglige beredskab er kommunernes, og den kom-
munale indsatsleder har ansvaret for ledelsen af den tekniske ind-
sats på skadestedet. De kommunale brandvæsener har bl.a. som
opgaver at bekæmpe brande, at yde assistance ved ulykker, at fore-
bygge brand samt at medvirke ved katastrofeberedskabet. Dette sker
i samarbejde med en lang række landsdækkende organisationer som
f.eks. Arbejder-Samariter Forbundet, tysk Røde Kors, Johanniter-
Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst, Technische Hilfswerk samt Deutche-
Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Brandvæsenets personel består af både heltidsansatte og frivillige,
der af historiske årsager spiller en væsentlig rolle for beredskabet.
Vægtningen mellem heltidsansatte og frivillige i indsatser bestem-
mes af den befolkningsmæssige størrelse i det pågældende
udrykningsområde. I områder med op til 100.000 indbyggere er per-
sonellet fortrinsvis frivilligt. I områder med 100.000 eller flere ind-
byggere er personellet overvejende heltidsansat. 

I Slesvig-Holsten er der over 10.000 ulønnede hjælpere (frivillige)
inden for katastrofeberedskabet, og de er en bærende søjle for
beredskabet i denne delstat. Der ydes bistand og anvendes frivillige
inden for områderne brandbeskyttelse, ABC-beskyttelse, ambulance-
tjeneste, assistance samt logistik.

Under større hændelser og katastrofer er det tanken, at de frivillige
på baggrund af deres tilknytning til en frivilligorganisation indgår i
indsatsstyrken. Enheden eller organisationen inden for katastrofe-
beredskabet er som “arbejdsgiver” forpligtiget til at drage omsorg
for, at de frivillige får den fornødne undervisning/uddannelse. Til-
hørsforholdet til indsatsstyrken ophører ved 65 års alderen, såfremt
der ikke indgås andre generelle aftaler.

Indsatsstyrken er særlig forpligtiget til at deltage i indsatser samt til
at deltage i den nødvendige uddannelse. Uddannelsen skal så vidt,
det er muligt, foregå uden for arbejdstiden.
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I Slesvig-Holsten er der over 10.000 ulønnede frivillige inden for
katastrofeberedskabet, og de er en bærende søjle for beredskabet 
i denne delstat.



Der ydes økonomisk bistand fra bl.a. kommunerne og de private
hjælpeorganisationer til varetagelsen af katastrofeberedskabet i
Slesvig-Holsten.

5.3 Norge

På baggrund af Frivilligenhedens sekretariats besøg hos den ansvar-
lige norske myndighed Direktoratet for Civilt Beredskap, blev der
indhøstet en række oplysninger om erfaringerne med brug af frivil-
lige i Norge:

Redningstjenesten i Norge er etableret som et samarbejde mellem
offentlige, frivillige og private instanser. Direktoratet for Sivilt
Beredskap (DSB) har indgået rammeaftaler med flere frivilligorgani-
sationer om at yde bistand til løsning af opgaver i redningsbered-
skabet. Af rammeaftalerne fremgår det ofte, at der skal indgås lokale
aftaler om løsning af opgaver i de pågældende lokalområder.

De frivillige hjælpeorganisationer er samlet under FORF – Frivillige
Organisationers Redningsfaglige Forum. De frivillige hjælpeorgani-
sationer udgør generelt en vigtig brik i organiseringen af det norske
redningsberedskab, der skal dække et langstrakt og tyndt befolket
land.

.]

Bevillingen til frivilligorganisationerne er ca. 4,5-5 mio. norske kr.
årligt. Den årlige bevilling fordeles til frivilligorganisationerne efter
aftale med FORF. Af mulige kriterier for tildeling af midler kan bl.a.
nævnes medlemsantal og antallet af indsatser. Der tages dog også
særlige hensyn til de mindre frivilligorganisationer, der måske er
indsat sjældent og ikke har så mange medlemmer, men hvis indsats
– hvis den bliver aktuel – er meget vigtig og afgørende for red-
ningsindsatsen.

I N D L E D N I N G
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De frivillige hjælpeorganisationer udgør en vigtig brik i organise-
ringen af det norske redningsberedskab, der skal dække et
langstrakt og tyndt befolket land. Frivillige fra de forskellige typer
af frivilligorganisationer indkaldes i det omfang, deres assistance 
er nødvendig, f.eks. ved eftersøgning af forsvundne personer på
land, i vand eller ved laviner m.v.



Frivillige fra de forskellige typer af frivilligorganisationer indkaldes
i det omfang, deres assistance er nødvendig, f.eks. ved eftersøgning
af forsvundne personer på land, i vand eller ved laviner m.v. (Norsk
Røde Kors, Norske Redningshunde, Norsk Aeroklubb).

Det norske Sivilforsvaret har ca. 450 ansatte, der er fast tilknyttede
det civile beredskab. Herudover råder man over en mobiliserings-
styrke på omkring 50.000 mennesker. Sivilforsvaret er hovedsageligt
en krigsberedskabsorganisation, men i takt med den ændrede sikker-
hedspolitiske dagsorden er Sivilforsvarets målsætning og aktiviteter
i stadig stigende grad blevet rettet mod redningsindsatser i fredstid.

Fredsinnsatsgrupper (FIG)

En særlig type beredskab er de såkaldte Fredsinnsatsgrupper (FIG).
FIG’erne er en del af det norske civilforsvar og skal kunne forstærke
indsatsen for brandvæsenet, sundhedsvæsenet og politiet. De pågæl-
dende myndigheder kan ved henvendelse til den lokale leder af FIG’-
en rekvirere bistand direkte fra den nærmeste FIG og kan rekvirere
hele eller dele af FIG’en. Medlemmerne af FIG’erne er tidligere vær-
nepligtige fra det norske forsvar samt militærnægtere, der har frem-
mødepligt i ca. 550 dage, eller indtil de er 44 år. En del tidligere med-
lemmer af FIG’erne deltager efter udløb af den formelle fremmøde-
pligt fortsat i arbejdet i FIG’erne på frivillig basis.

Hver FIG består af 22 personer, der er lokalt rekrutteret af civil-
forsvaret, og der er i alt 119 FIG-grupper (svarende til ca. 2500 per-
soner) fordelt over hele landet (435 kommuner). Ifølge DSB er det
tanken, at gruppeantallet i fredsindsatsgrupperne ikke overstiger 22
medlemmer, så de let og fleksibelt kan sættes ind, hvor der måtte
opstå et redningsbehov. Medlemmerne af FIG’erne er uddannet ved
det norske civilforsvars skoler og er trænet inden for områderne
brand, redning, sanitet, ordensopgaver og samarbejde. Færdig-
hederne holdes ved lige gennem det daglige arbejde og ved årlige
øvelser med lokale redningsenheder.

FIG’erne er udstyret med materiel inden for brand, redning og sani-
tet, lysmateriel, radioudstyr og telte, og de kan som oftest rekvire-
res inden for 1 time. Der er ikke etableret en særlig vagtordning, idet
deltagerne altid har pligt til at komme og yde bistand i det omfang
de har mulighed for det. Ifølge DSB viser erfaringerne, at mellem 25
og 50% af deltagerne i FIG’erne kan deltage i indsatser.
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FIG’erne indsættes typisk til følgende typer af indsatser:

• Brand og skovbrande

• Store trafikulykker

• Naturkatastrofer

• Olieforureningssituationer

• Eftersøgningsaktioner

• Evakueringer

• Materielbistand

Assistance fra FIG’erne kan rekvireres af brandvæsenet, sundheds-
væsenet og politi/lensmand, og der ydes følgende typer af bistand:

• Støtte til politi/lensmand

• Sikring af skadested

• Etablering af venteplads

• Eftersøgning

• Andre støttefunktioner til politiets skadestedeleder

• Støtte til sundhedsvæsenet

• Løft og flytning af skadede

• Førstehjælp på skadested og venteplads for skadede

• Indpakning, sikring og omsorg

• Etablering og drift af venteplads for skadede i samarbejde med
sundhedsvæsenet og eventuelt Røde Kors Hjælpekors/Norsk
Folkehjælp

• Støtte til det kommunale brand- og redningsvæsen

• Udvendig slukning

• Tilføring af vand

• Frigøring og sikring i forbindelse med redningstekniske
operationer

FIG’erne har de seneste år været anvendt i stadig stigende grad. 
I 1996 deltog FIG’erne i 125 indsatser, og dette tal var i 2000 steget
til 315 indsatser.
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FIG-indsatser 1996 1997 1998 1999 2000

Skovbrande 10 56 12 24 10

Andre brande 23 16 20 18 36

Storm og orkan 4 12 5 10 55

Olieforureningssituationer - 1 1 7 10

Ulykker 2 12 1 20 18

Eftersøgningsaktioner 62 71 98 107 138

Materielbistand 20 7 5 22 8

Andet 4 21 31 33 39

I alt 125 196 174 244 315

Røde Kors Hjelpekorps

Ud over fredsindsatsgrupperne er Norges Røde Kors Hjelpekorps en
integreret del af redningstjenesten og varetager bl.a. følgende typer
af opgaver:

• Redningsopgaver på land og i vand 
(korpset har særlige kompetencer mht. redning i elve)

• Bistand ved naturkatastrofer og større ulykker

• Eftersøgning efter savnede personer

• Førstehjælpindsatser

• Førstehjælpsvagter ved større arrangementer 
(en af de vigtigste indtægtskilder)

Hjælpekorpset er Norges største frivilligorganisation med 12.000
aktive medlemmer fordelt på 325 lokale hjælpekorps. Hjælpekorpset
står i 24 timers beredskab og deltager årligt i ca. 450 redningsaktio-
ner. Hjælpekorpset rekvireres af politiet, og de enkelte lokale hjælpe-
korps koordinerer selv bistandsindsatsen.

Norske Redningshunde

Frivilligorganisationen Norske Redningshunde er også en integreret
del af redningstjenesten. Organisationen varetager eftersøgnings- og
redningsopgaver med særligt uddannede redningshunde med red-
ningshundeførere. 

Hundene med førere er uddannet til følgende opgaver:

• Eftersøgning af forsvundne personer i øde terræn (ca. 85 hunde)

• Eftersøgning i ruiner/sammenstyrtede bygninger (ca. 16 hunde)

• Eftersøgning i snevejr/laviner og sneskred (ca. 93 hunde)
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for sivilt beredskap



Organisationen har ca. 1000 medlemmer, som står i 24 timers
beredskab. De frivillige medlemmer deltager i ca. 160 indsatser
årligt. Ca. 80% af indsatserne vedrører søgninger efter forsvundne
personer i terrænet, og de resterende ca. 20% vedrører eftersøgnin-
ger af forsvundne personer efter laviner/sneskred.

Organisationen er tilsluttet et internationalt beredskab og kan rekvi-
reres af det norske Udenrigsministerium i forbindelse med jord-
skælv m.v.

Norsk Aero Klubb

Endelig er frivilligorganisationen Norsk Aero Klubb en del af et
landsomfattende net af i alt 30 flykorps, der assisterer rednings-
beredskabet. Norsk Aeroklub har 21 klubber fordelt over hele Norge
og står i 24 timers beredskab. På grund af Norges geografi har fly-
korpsene en vigtig funktion i at overvåge og rekognoscere øde og
ufremkommelige områder.

10 af klubberne flyver såkaldt skovbrandvagt med skovbrandsover-
vågning. Flykorpsene kan sende billeder over områderne direkte fra
flyet, og redningsberedskabet kan herefter vurdere, om det er nød-
vendigt at sende et indsatshold ud. Fordelen ved flykorpsene er, at
de frivillige er lokalkendte og dermed besidder detailkendskab til
gavn for effektiv rekognoscering.
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Handlingsplanens initiativer A, F og I

Det fremgår af Frivilligenhedens Handlingsplan, at initiativerne
omfatter følgende:

Initiativ A

“Eksempelsamlingen skal indeholde beskrivelser af, hvorledes
udvalgte kommuner i praksis anvender frivillige i redningsbered-
skabet. Endvidere vil der i hvert af eksemplerne blive sat fokus på,
hvad den pågældende kommune har gjort for at styrke frivilligom-
rådet, og hvilke fordele det kommunale beredskab herved tilføres.
Eksemplerne kan dels være beskrivelser af kommunale beredskaber,
hvor potentialet af frivillige generelt er blevet nyttiggjort i betyde-
ligt omfang, dels beskrivelser af delelementer i beredskabet, hvor de
frivillige yder særlig bistand til opgaveløsningen. Fokus vil således
samlet set været rettet mod at få formidlet gode konkrete eksempler
på – og erfaringer med – anvendelse af frivillige fra navngivne kom-
munale redningsberedskaber.

I forlængelse heraf vil der eventuelt også kunne indgå en beskrivelse
af, hvorledes De Sønderjyske Frivillige Brandværn løser praktiske
spørgsmål som f.eks. rekruttering, forholdet til de frivilliges
arbejdsgivere, rådighedspligt, responstider osv. i forbindelse med
brugen af frivillige i redningsberedskabet. Ligesom der kan peget på
erfaringerne fra Københavns Kommune, hvor flere virksomheder har
oprettet et virksomhedsberedskab med hjælperøgdykkere, der også
vil kunne indsættes unde for egen virksomhed. De medarbejdere,
der indgår i et virksomhedsberedskab, kan i flere henseender
betragtes som frivillige. Deltagelse i virksomhedsberedskaber vil
derfor også kunne indgå i de videre overvejelser om anvendelse af
frivillige.”
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Initiativ F

“Nogle af de ulykker, som redningsberedskabet i den enkelte kommu-
ne skal kunne indsættes mod, forekommer relativt sjældent. Det er
derfor bekosteligt for den enkelte kommune at opbygge den fornødne
ekspertise og kompetence til løsning af disse typer af indsatser. Det
gælder f.eks. i forhold til eftersøgning af personer i sammenstyrtede
bygninger med hunde eller elektronisk søgeudstyr, højderedning,
afstivning af bygninger, der truer med at styrte sammen, ABC-måling
og veterinære opgaver m.v.

En eksempelsamling kan sætte fokus på mulighederne for at lade fri-
villige opbygge den fornødne specialviden med henblik på, at de fri-
villige kan supplere det lønnede personel på sådanne meget specia-
liserede områder. ”

Initiativ I

“Der udarbejdes en beskrivelse af, hvordan man anvender frivillige i
f.eks. Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Beskrivelsen kunne f.eks.
omfatte antallet af frivillige, hvilke opgaver der løses, om der er
opbygget en særlig struktur for anvendelsen af frivillige, udryknings-
tider, og hvordan de finansieres m.v. Herudover kunne fokus rettes
mod en beskrivelse af bl.a. de norske erfaringer med særlige operative
personelreserver, de såkaldte fredsindsatsgrupper, som i stigende
grad assisterer kommunerne ved større hændelser.”

B I L A G  1  • H A N D L I N G S P L A N E N S  I N I T I A T I V E R  A ,  F  O G  I
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