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Kommissorium for arbejdsgruppen til udarbejdelse af en national forebyggelsesstrategi med vægt på borgertryghed
Baggrund
Med baggrund i den politiske aftale fra november 2012 om redningsberedskabet for 20132014 formuleres en national forebyggelsesstrategi, som kan styrke forebyggelsesområdet i
samfundet.
Som en del af strukturudvalgets arbejde blev der i 2013 nedsat en forebyggelsesarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen formulerede i enighed en række anbefalinger, som kan indgå i en
national forebyggelsesstrategi. Anbefalingerne blev medtaget i rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Strategien skal kunne integreres i den nye struktur for redningsberedskabet, som er ved at tage form.
Formål
Samfundsudviklingen, herunder udviklingen af bl.a. terror- og klimarelaterede hændelser,
nødvendiggør, at borgere i stigende grad både ved, hvordan både menneskeskabte og naturskabte ulykker kan forebygges og håndteres, og at borgerne selv eller i et frivilligt netværk er i stand til at tage vare på sig selv og deres nærmeste.
Formålet med en national forebyggelsesstrategi er på den baggrund at reducere de negative
følgevirkninger af ulykker og katastrofer for borgere og samfundet. En national forebyggelsesstrategi skal derfor vægte befolkningens medansvar i forhold til at undgå og håndtere
ulykker og derigennem bidrage til en højere grad af tryghed i hverdagen for borgerne generelt.
Et af de væsentligste mål i strategien er at anerkende den enkelte borger som en afgørende
del af det samlede beredskab, således at alle borgere betragtes som aktive medspillere, hvis
risikoopfattelse og handlinger udspringer af situationen.
Den nationale forebyggelsesstrategi skal endvidere fungere som ramme for, hvordan både
individuel forebyggelse og borgernes aktive medvirken opnås i forhold til ulykker og katastrofer som f.eks. brand, oversvømmelse og visse menneskeskabte trusler. Allerede eksisterende forebyggelseskoncepter som Brandsikker Bolig og Robust Borger skal indtænkes i
relevant omfang. Arbejdet vil ikke omfatte forebyggelse inden for eksempelvis trafik, kriminalitet eller sundhed m.v.

Den nationale forebyggelsesstrategi skal underbygges af aktuel viden om ulykkers omstændigheder og årsager samt viden om borgernes handlemønstre og adfærd, når ulykker opstår. Hermed skabes en fælles strategisk ramme for at kunne rådgive og vejlede borgerne til
at forebygge rationelt og undgå, at ulykker opstår, samt at træffe de rigtige valg, når ulykken indtræffer. Samarbejde om viden, relevante borgerfokuserede initiativer, herunder informations- og kampagneaktiviteter er en forudsætning for at skabe tryghed for borgerne i
en foranderlig verden.

Illustration af strategiens fokus.

Arbejdsgruppens opgave
Til at forestå arbejdet med udarbejdelsen af en national forebyggelsesstrategi nedsættes en
arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen skal udarbejde en national forebyggelsesstrategi bl.a. på baggrund af strukturudvalgets anbefalinger med et gennemgående fokus på tryghed for borgerne.
Strategien skal bl.a.:
a. beskrive de udfordringer og muligheder, som samfundsudviklingen medfører på forebyggelsesområdet og
b. indeholde forslag til konkrete initiativer og en handlingsplan, der kan reducere de negative følgevirkninger af ulykker og katastrofer.
I arbejdet skal udvalgte aktører på tværs af sektorer inddrages for at sikre en bred og nuanceret tilgang til forebyggelsesområdet, herunder social- og sundhedssektoren, politiet og
relevante NGO’er. Arbejdet tager afsæt i foreliggende rapporter m.v. herunder fra Redningsberedskabets Strukturudvalg, arbejdsgruppen om forebyggelse, og senest rapporten
”Brandsikkert Danmark – En national forebyggelsesstrategi”.
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Det er en præmis for arbejdet, at sektoransvaret respekteres. Det vil således fortsat være
de enkelte sektorministerier, kommuner, erhverv og private, der er ansvarlige på de respektive områder. Udarbejdelsen af en national forebyggelsesstrategi forventes ikke at indebære
merudgifter. Udmøntningen af eventuelle initiativer fra forebyggelsesstrategien finansieres
inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer i de berørte myndigheder.
Deltagere
Arbejdsgruppen består, ud over Beredskabsstyrelsen, af repræsentanter for følgende myndigheder og organisationer:
 Kommunernes Landsforening
 Beredskabsforbundet
 Rigspolitiet
 Politiets Efterretningstjeneste
 Sundhedsstyrelsen
 Socialstyrelsen
 Trafik- og Byggestyrelsen
 Dansk Røde Kors
Yderligere medlemmer kan inddrages efter behov.
Der etableres en bredt funderet følgegruppe, der deltager i planlagte temadage. I følgegruppen indgår bl.a. DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), F&P (Forsikring & Pension), FKB (Foreningen af Kommunale Brandvæsener), DABYFO (Forum for Danske Bygningsmyndigheder), SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og
Sikring) og IDA Brandteknik (Ingeniørforeningen i Danmark), Dansk Industri og Dansk Erhverv.
Formandskab og sekretariat
Formandskab og sekretariat varetages af Beredskabsstyrelsen.
Tidsramme
Arbejdet iværksættes snarest og skal være afsluttet inden udgangen af 2. kvartal 2016,
hvor arbejdsgruppens rapport skal være sendt til Forsvarsministeriet.
Økonomi
Medlemmer af arbejdsgruppen samt eventuelle ad-hoc medlemmer afholder egne udgifter i
forbindelse med deltagelse i møder m.v.
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