06.oktober 2017
Sagsnr.: .: 2016/050804
Sagsbehandler: BLN

Procedurer for registrering af assistance på tværs af landegrænser
1. Indledning

Beredskabsstyrelsen indsamler data for det samlede redningsberedskab for at understøtte
Beredskabsstyrelsens varetagelse af opgaver i forhold til det samlede redningsberedskab og
kommunernes varetagelse af opgaver i forhold til det kommunale redningsberedskab.
Systemet skal således tilvejebringe et pålideligt datagrundlag, der dækker det samlede
redningsberedskabs kapaciteter samt udryknings- og assistanceaktiviteter, og som kan
anvendes i forbindelse med styrelsens eksterne tilsyn, interne controlling, rådgivning,
analyser af udviklingstendenser og forskning af hændelser samt i forbindelse med
kommunernes beredskabsplanlægning, herunder risikobaseret dimensionering mv.
I det tilfælde at et kommunalt beredskab yder eller modtager assistance fra et beredskab
uden for landets grænser, vil det derfor være relevant at kunne registrere forhold omkring
assistancen i ODIN.
Assistancer fra Beredskabsstyrelsen til og fra andre lande registreres allerede i ODIN af de i
styrelsen relevante kontorer.

2. Registrering af assistance fra andre lande (kørsel fra nærmeste
station)
2.1 Struktur i ODIN
Beredskabsstyrelsen har ansvaret for oprettelse af Beredskaber, stationer, personer og
køretøjer til registreringen, da Beredskabsstyrelsen med administratorrettigheder i ODIN kan
oprette særlige personer, der ikke opfylder de i ODIN-cirkulæret krævede oplysninger.
Beredskabsstyrelsen opretter således ét Beredskab ved navn ”Udenlandsk Beredskab”.
Under beredskabet åbnes stationer svarende til de lande, som der modtages assistance fra.
Foreløbig oprettes én station, station ”Tyskland”, stationen oprettes med stationskategorien
”andet”.
Stationen oprettes med et antal neutrale personer uden kompetenceoplysninger samt
ansættelsesoplysning=andet og stillingskategori=administration.
Der oprettes 1 køretøj, hvor alle personer kan henføres til.
Køretøjer og personale deles mellem ”Udenlandsk Beredskab” og de beredskaber i
Danmark, der måtte have behov herfor, foreløbig Brand og Redning Sønderjylland.
2.2 Registering
Det beredskab som modtager mellemkommunal bistand fra et beredskab fra et andet land,
har ansvaret for at oprette en assistancerapport for indsatsen (rapporttype=assistiance).
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Rapporten udfyldes som en alm assistancerapport.

3. Registrering af kommunal assistance til andre lande (kørsel fra
nærmeste station)

For ikke at påvirke hændelsesstatistikken i Danmark skal alle indsatser i andre lande have
en særlig rapport type- og kategori. Der oprettes derfor en assistancerapport (rapporttype)
med rapportkategori ”Udenlandsk assistance”.
Som koordinater for indsatsen i udlandet vælges eksempelvis koordinaterne for ”Station
Tyskland” jf. afsnit 2.

