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Beredskabsstyrelsen 

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi 

 

Overordnede bemærkninger 

Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strate-

gien har fokus på et styrket samarbejde med borgeren, men det bliver i 

for høj grad det, som alene bærer strategien og det kan den ikke holde 

til, hvis mål om færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader 

skal realiseres. Og vi skal leve op til kommissoriet for arbejdet.  

 

Vi savner fortsat, at strategien målrettes de indsatser, som vi ved, kan 

fremme udviklingen på området, som er konkrete og med målbare mål, 

som der kan følges op på.  

 

Vi mener, at der mangler et ordentligt afsæt for, hvad vores fokus skal 

være for at opnå vores mål. Udkast til strategi er for løs, overordnet og 

overvejende centreret om, at målene skal opnås ved, at borgerne i højere 

grad skal medinddrages/aktiveres.  

 

Vi finder, at der skal en lang række andre og mere hårde forebyggelses-

tiltag til, hvis vi fx skal minimere antallet af brande. Dvs. at vi som aktører 

også har et større ansvar for at handle på en række ting, end det fremgår 

nu. Det drejer sig fx om krav til sikkerhedsniveau i byggeri, brandsyn,  

sammenhængen til det operative beredskab, produktsikkerhed mv. Som 

strategien ser ud nu er fokus i for høj grad på information.  

 

 

Afsættet for arbejdet - Anbefalinger fra Strukturudvalgets rapport 

Kommissoriet af 23. december 2015 for arbejdsgruppen til udarbejdelse 

af en national forebyggelsesstrategi beskriver, at strategien skal udarbej-

des på baggrund af anbefalinger fra Strukturudvalgets rapport, der inde-

holder et afsnit omkring forebyggelse, hvor der fremsættes en række an-

befalinger. 

 

Derudover beskrives det i kommissoriet, at strategien skal indeholde 

disse to elementer: 
a. Beskrive de udfordringer og muligheder, som samfundsudviklin-

gen medfører på forebyggelsesområdet og 
b. Indeholde forslag til konkrete initiativer og en handlingsplan, der 

kan reducere de negative følgevirkninger af ulykker og katastro-
fer. 

 
Strukturudvalgets rapport angiver tre mål indenfor forebyggelse: 
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1. Færre alvorligt tilskadekomne og omkomne i forbindelse med 
brande 

2. Færre brande, herunder bygningsbrande 

3. Styrkelse af selvhjulpenhed og gensidig hjælpsomhed blandt bor-
gere, virksomheder m.fl. i forhold til ulykker og katastrofer 

 

I rapporten lægges der fokus på, at den forebyggende indsats generelt bør 

målrettes mod grupper, steder og emner, hvor der kan konstateres særlige 

behov, og hvor indsatsen derfor må forventes at medføre positive resulta-

ter. Rapporten fremsætter en række anbefalinger, der støtter op om de 

overordnede mål inden for nedenstående områder: 

Målrettede brandsyn efter enklere regler 

 Brandsyn fastholdes som et relevant instrument i forebyggelses-

arbejdet og skal ses som et element i den samlede informations- 

og kommunikationsindsats i forbindelse med brandforebyggelse. 

 Der gennemføres ændringer og forenklinger i brandsynsreglerne 

med henblik på ressourceoptimering, således 

o at brandsyn målrettes de bygninger og brandfarlige oplag 

mv., hvor brandsynene ud fra lokale risikoovervejelser gi-

ver mest effekt, 

o at der fastsættes brandsynsterminer for alle brandsynsob-

jekter inden for fælles minimumsstandarder, 

o at der stilles særlige krav for så vidt angår ”særlige” 

brandobjekter, 

o at den automatiske kobling mellem de driftsmæssige for-

skrifter og brandsyn bortfalder.   

 Relevante egenkontrolordninger overvejes.  

 I forhold til private boliger fokuseres på initiativer som fx brandfo-

rebyggende hjemmebesøg, og nyttiggørelsen af frivillige indtæn-

kes. 

 Behovet for en hjemmel til at påse brandsikkerheden i og omkring 

bl.a. beboelsesejendomme (”fællesarealer”) ud fra lokale risikovur-

deringer vurderes nærmere. 

Styrket dataindsamling og vurdering 

 Sammenhængen mellem Beredskabsstyrelses kommende indrap-

porteringssystem og andre registreringssystemer, som anvendes 

på redningsberedskabets område, herunder Foreningen af Kom-

munale Beredskabschefers (FKB) brandsynsregistreringssystem 

(FRIDA), sikres bedst muligt. 

 Viden om brandårsager optimeres fx ved en forbedret indrapporte-

ring om brandårsager i redningsberedskabets indrapporteringssy-

stem og angivelse af ”formodede” brandårsager, hvor dette er mu-

ligt. 

 Mulighederne for at etablere et tættere og systematiseret samar-

bejde med politiet om politiets brandårsagsefterforskning undersø-

ges nærmere. 
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 Mulighederne for et tættere samarbejde med sundhedsvæsenet 

om data af relevans for brandforebyggelsen undersøges nærmere, 

herunder særligt mulighederne for at tilvejebringe data om alvorligt 

tilskadekomne i brand. 

 Viden om brande, hvor mennesker omkommer eller kommer alvor-

ligt til skade, samt større brande og mere specielle brande indsam-

les mere systematisk med henblik på at få bedre overblik over 

brandårsager og de omstændigheder, der kan føre til brand.  

Koordineret fokus på udvalgte målgrupper 

 Der sker en tydeligere koordination af informationskampagner om 

brandforebyggelse, herunder i forhold til udpegede risikogrupper 

og andre målgrupper.  

 Det overvejes nærmere, hvorvidt der bør indføjes en særlig hjem-

mel vedrørende gennemførelse af informations- og andre kommu-

nikationsinitiativer i forbindelse med en mere gennemgribende æn-

dring af kapitel 7 i beredskabsloven om forebyggende foranstalt-

ninger mv.  

 Ny relevant viden om brandforebyggelse inddrages løbende i red-

ningsberedskabets uddannelsessystem.  

 Aktiviteterne vedrørende befolkningsuddannelse i forebyggelse 
tilpasses løbende samfundets behov for den enkelte borgers ro-
busthed og resiliens.  

 Beredskabsstyrelsen etablerer korte kursusmoduler og kampagne-

aktiviteter om bl.a. ”Ældre og brand”, som kan gennemgås lokalt 

af eksempelvis personale fra hjemmeplejen. 

 Det overvejes i samarbejde med relevante parter at udvikle et un-

dervisningselement til skoler og gymnasier mv. om brandforebyg-

gelse og sikkerhed. 

 Det overvejes i samarbejde med relevante parter at udvikle et un-

dervisningselement til erhvervsskoler. 

 Kapaciteten i Beredskabsstyrelsen til at udvikle virksomhedsret-

tede dilemmaøvelser vedr. brandforebyggelse og ulykker styrkes. 

Initiativer til at styrke samfundets, virksomhedernes og den enkelte bor-

gers resiliens og robusthed 

 Der tilvejebringes en større viden om inddragelse af borgere og 

brugen af kommunikation, herunder via sociale medier, i bered-

skabsarbejdet. 

 Relevante erfaringer fra andre lande om opbygning af resiliens og 

brugen af medierne, herunder de sociale medier, inddrages i be-

redskabsarbejdet. 

 Muligheden for anvendelse af ’digitale frivillige’ undersøges i sam-

arbejde med relevante aktører. 

 Virksomheders og befolkningens adfærd under kriser, herunder 

samspillet mellem myndigheder, virksomheder og borgere, samt 

den krisekommunikation, der finder sted, følges og evalueres lø-

bende. 
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Øvrige anbefalinger 

 Særligt det nordiske samarbejde om brandforebyggelse skal fort-

sat have stor fokus. 

 Det overvejes nærmere, hvorledes koblingen mellem forebyg-

gelse og afhjælpning kan tydeliggøres i forbindelse med dimensi-

oneringen af redningsberedskabet.  

Bemærkninger til forebyggelsesstrategien 

Det er meget svært at få øje på mål og især anbefalinger fra Strukturud-

valgets rapport i udkastet til en national forbyggelsesstrategi, som kom-

missoriet ellers angiver skal danne baggrund for strategien. 

 

Udfordringer og muligheder, som samfundsudviklingen medfører på fore-

byggelsesområdet opfattes ikke klart og tydeligt beskrevet i udkastet – 

hvad er den brændende platform? Hvorfor vil vi sætte ind? 

 

Som udkast til national forebyggelsesplan ser ud pt. indeholder det stort 

set ikke nogle konkrete initiativer og en handlingsplan. 

 

De opstillede to mål er meget lidt målbare. Her kunne der ønskes noget i 

stil med: 

 Vi ønsker at opsætte XX antal røgalarmer inden år XXXX 

 Antal omkomne og alvorligt tilskadekomne i forbindelse med 
brande skal sænkes med XX % inden år XXXX 

 Skadesudbetalinger til brandskader skal sænkes med XX % in-
den år XXXX 

 

Det er meget svært at se, hvordan strategiens målsætning omkring færre 

døde, tilskadekomne og færre udgifter i forbindelse med brande mv. kan 

nås alene ved at inddrage befolkningen. 

 

I forbindelse med arbejdsprocessen med nærværende strategi, har vi 

hørt indlæg fra fagpersoner fra ind- og udland, der i langt klarere vendin-

ger fortalte, hvilke retning man bør gå for at forbedre forebyggelsesni-

veauet i landet. 

 

Fra Sverige får vi beskrevet deres 0-branddød strategi og nordmændene 

har fortalt om, hvordan man nationalt har fastsat antallet af forebyggere i 

forhold til kommunens indbyggerantal. Ingen af de to læringspunkter ses 

på nogen måde afspejlet i den danske strategi. 

 

Et andet punkt som blev omtalt i forbindelse med de to workshops, var 

Community Risk Reduction (CRR). Her hørte vi om, hvordan England og 

USA har vist bemærkelsesværdige resultater ved at lave en målrettet og 

databaseret indsats på det forebyggende område.  

 

Processen 

Vi finder ikke, at processen har været optimal og at den arbejdsgruppe, 

som har været nedsat, reelt har haft mulighed for at drøfte strategien og 

uddrage fælles viden og konklusioner fra workshoppene med henblik på 

at anvende det i arbejdet med strategien.  
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KL gjorde på det første møde opmærksom på, at der var tale om en me-

get kort tidshorisont ift. arbejdsgruppens kommissorium.  

 

Vi skal derfor opfordre Beredskabsstyrelsen til at overveje, hvorvidt man 

kan forlænge arbejdet, så vi kan få en national forebyggelsesstrategi, 

som kommer til at gøre en forskel.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Harsløf 


