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NOTAT

Det kommunale beredskab skal styrkes

Foranlediget af de igangværende finanslovsforhandlinger og regeringens 
forsvarsudspil, retter KL henvendelse til Justitsministeren, 
Forsvarsministeren, samt folketingspartiernes forsvars-, beredskabs- og 
retsordførere, om det øgede behov for ressourcer i kommunerne og de 
kommunale beredskaber, til at imødekomme det ændrede risikobillede. 

Klimaforandringer, terrortrusler, pludselige migrationsstrømme og 
cyberangreb har skabt behov for øgede ressourcer til kommunerne og de 
kommunale beredskaber. 

Et varigt løft i omegnen af 100 mio. kr. årligt og et engangsbeløb på 170 mio. 
kr. til anskaffelse af materiel, kan være med til at sikre, at kommunerne og 
de kommunale beredskaber forsvarligt kan håndtere det ændrede 
risikobillede. I dette beløb indgår ikke det kommunale investeringsbehov, 
forbundet med kravet om øget terrorsikring. Omfanget af dette, er KL ved at 
klarlægge.

Det ændrede risikobillede øger presset hele vejen rundt
De trusler og risici, der er nationalt, har direkte indvirkning på kommunernes 
og de kommunale beredskabers virke og behov for planlægning, træning, 
kapacitet, viden og dimensionering. Det ændrede risikobillede har skærpet 
de krav, der stilles til forebyggelse og sikring af pladser og til arrangementer, 
som cykelløb, festivaler og markeder. Ligeledes presser de hyppigere og 
voldsommere klimarelaterede hændelser kommunerne og beredskabernes 
kapacitet og materiel. 

Særligt terrorsikring og efterlevelse af statslige krav fra PET og politiet har 
betydet et pres på ressourceforbruget til opgaveløsningen, der har ført til 
betydeligt ekstra ressourceforbrug i kommunerne. Det er en naturlig 
konsekvens af det ændrede risikobillede, og der er derfor behov for at tilføre 
flere ressourcer.

Det kommunale beredskab er en del af det samlede forsvar
I Regeringens forsvarsudspil - Et stærkt værn om Danmark – er der sigtet 
mod et substantielt løft af Forsvaret, med mere end 20 pct. i forhold til i dag. 
I udspillet er der lagt op til at styrke det statslige redningsberedskab med 
mere personel, med henvisning til konsekvenserne af klimaforandringerne 
og den forsat alvorlige terrortrussel. Regeringen vil også øge antallet af 
værnepligtige med ca. 500 årligt, herunder til det statslige 
redningsberedskab.

KL vil opfordre til at styrkelsen og løftet også kommer til at omfatte det 
kommunale beredskab. Kommunernes beredskaber har en nøglerolle i 
forhold til såvel førsteindsatsen som til at forebygge hændelser og 
planlægge konkrete indsatser og krisestyring. De kommunale beredskaber 
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rykker fx ud til 23.000 hændelser årligt. Ved katastrofer er hurtig hjælp 
altafgørende, og enhver hændelse starter og slutter i en kommune. De 
kommunale beredskaber er således afgørende i at sikre borgernær tryghed 
og hjælp i alle egne af landet.

Flere værnepligtige i det statslige redningsberedskab er rigtig interessant, og 
vi noterer os, at en evt. model for værnepligt i de kommunale 
redningsberedskaber har været oppe og vende. KL vil gerne indgå i dialog 
om mulighederne for at samarbejde om uddannelse og værnepligt i de 
kommunale beredskaber. De værnepligtige vil således kunne aftjene hele 
eller dele af deres værnepligt i deres lokalområde. Det vil være med til at 
styrke de kommunale beredskaber og muliggøre en større fastholdelse af 
værnepligtige i beredskabet efterfølgende.
Der er en klar kommunal interesse i at øge fastholdelsen, da den i dag kun 
er på 8 %. Dette kan være med til at sikre en bedre rekruttering af frivillige 
og deltidsansatte brandmænd.

At de kommunale beredskaber inkluderes i forsvarsforliget kan også være 
med til at sikre en bedre kobling af henholdsvis det kommunale risikobillede 
og det nationale, og sikre et sammenhængende beredskab gennem hele 
indsatskæden. 

Af hensyn til et effektivt og sammenhængende beredskab gennem hele 
indsatskæden opfordrer KL forsat stærkt til en dialog om kommunal 
repræsentation i Den nationale operative stab (NOST). En repræsentation 
fra kommunerne vil i høj grad medvirke til, at der skabes og opretholdes et 
overblik over en given situation og dermed sikre, at der bliver tilvejebragt et 
relevant fagligt og økonomisk beslutningsgrundlag. KL er særligt bekymret 
for, om NOST ved større hændelser sikres tilstrækkelig kommunale faglige 
og økonomiske interesser. Den kommunale myndighedsudøvelse, der ofte 
går på tværs af den statslige sektorvise myndighedsvaretagelse, vil derved 
have mulighed for at bidrage til smidighed i indsatsen i tilfælde af større 
kriser i Danmark.
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