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Finanskrisen skærper arbejdet omkring 

den risikobaserede dimensionering 
Af Mikkel Bøhm, adjunkt på Katastrofe- og 

Risikomanageruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol  

Flere kommuner skal i den nærmeste fremtid i gang 

med at revurdere den risikobaserede dimensionering. I 

forhold til den første runde af den risikobaserede 

dimensionering var det generelle billede, at flere 

kommuner grundet kommunesammenlægningen valgte 

et ensartet serviceniveau. Ikke nok med at 

serviceniveauet blev ensartet, flere valgte endvidere et 

generelt højt serviceniveau, hvilket ikke ydede arbejdet 

omkring den risikobaserede dimensionering 

retfærdighed. 

Imellem opstarten af den risikobaserede 

dimensionering og frem til nu er der midlertidigt 

kommet en finanskrise imellem, der grundet de 

økonomiske besparelser udfordrer den risikobaserede 

dimensionering ude i kommunerne. Der er med andre 

ord grundlag for i den risikobaserede dimensionering 

version 2.0 for alvor at diskutere det oplæg til 

serviceniveau, som beredskabsforvaltningerne 

fremlægger til deres respektive 

beredskabskommissioner. Det er nu 

beredskabsforvaltningernes scenarie- og 

kapacitetsanalyser skal vise sit værd i diskussionen 

omkring, hvad der er et forsvarligt beredskab i den 

enkelte kommune kontra de omkostninger, der er 

forbundet med driften af beredskabet. 

Samarbejdsprojekt mellem Falck og FKB kaster 

lys over muligheder og barrierer 

I forbindelse med revideringen af den risikobaserede 

dimensionering kan kommunerne med fordel gøre brug 

af det samarbejdsprojekt, som Mikkel Bøhm har 

udarbejdet for Falck og Foreningen af Kommunale 

Beredskabschefer. Samarbejdsprojektet viser, at 

deltidsberedskabet i dag er trængt fra flere sider, og 

især i dagtimerne behøver hjælp for at kunne bestå. 

Selvom udfordringerne er afhængige af geografi og ikke 

mindst beredskabets aktivitetsgrad, så har projektets 

undersøgelser vist, at der i dag er meget begrænset 

samarbejde mellem beredskaberne og offentlige såvel 

som private virksomheder. Samarbejdsprojektets 

undersøgelser viser, at det kun er 11 % af 

beredskaberne, der i dag har en formel såvel som 

uformel aftale omkring levering af personel til 

beredskabet i dagtimerne. I forhold til at fjerne dette 

pres fra beredskaberne kan kommunerne med fordel 

indgå i dialog med beredskaberne omkring hvilke 

kommunale stillinger, der fremadrettet kunne indgå i en 

sådan aftale. Baggrunden for samarbejdsprojektet er 

ikke mindst, at alternativet til deltidsberedskabet er 

beredskaber funderet på fuldtidspersonel, hvilket alt 

andet lige vil være markant dyrere. Alene på den første 

automobilsprøjte med en holdleder og tre brandmænd 

vil forskellen om året udgøre 4.661.982,00 kr. i rene 

lønomkostninger. Der er 98 kommuner i Danmark, og 

hvis halvdelen af disse skal bemande deres beredskab 

med en fuldtidsbemandet automobilsprøjte, så taler vi 

om et beløb på ca. 1.8 mia. for det ene køretøj. 

Katastrofe- og Risikomanagerstuderende følger 

udviklingen tæt 

Arbejdet med revurderingen af den risikobaserede 

dimensionering ude i kommunerne bliver fulgt med 

interesse af de studerende ved den nye 

Professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement 

på Professionshøjskolen Metropol. Katastrofe- og 

Risikomanageruddannelsen havde sit første optag i 

august 2010, og de studerende har på deres første 

modul arbejdet indgående med den risikobaserede 

dimensionering ude i kommunerne. De studerende 

starter i uge 46. deres praktikophold ved 

beredskabsforvaltningernes forebyggende afdelinger. 

Gennem praktikken vil de studerende foruden de 

daglige arbejdsopgaver også indgå i arbejdet med 

kommunens fremtidige risikobaserede dimensionering. 

Vi som uddannelsesinstitution, såvel som de 

studerende, ser frem til at kunne bidrage med de 

studerendes konstruktive refleksioner til denne proces. 

Det er derfor også håbet, at flere 

beredskabsforvaltninger vil være en del af denne 

udvikling af beredskabsprofessionen som praktiksted. 

Ved at inddrage så mange relevante aktører i arbejdet 

med revisionen af den risikobaserede dimensionering 

mindskes risikoen for, at den risikobaserede 

dimensionering kun bliver et planlægningsværktøj, men 

i højere grad bliver et værktøj til refleksion og grundlag 

for en beredskabsfaglig diskussion ude i kommunerne. 

The plan is useless; it's the planning that's important 

(Dwight D. Eisenhower). 

Ved spørgsmål omkring praktikaftaler kontakt 

Uddannelsesleder Lars Zwisler, lazw@phmetropol.dk, 

tlf. 72 48 94 02 

Ved spørgsmål omkring samarbejdsprojektet kontakt 

Diana Sørensen, regionsdirektør Falck, disr@falck.dk 

eller Sven Urban Hansen, beredskabschef Sorø 

Kommune, suh@soroe.dk 


