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Høringssvar vedrørende National Forebyggelsesstrategi 

 

Fra 3F’s side vil vi gerne indlede med at give vores opbakning til, at der laves 

en fælles strategi for en national forebyggelse af brande, stærke storme og 

oversvømmelser. 

 

Vi vil i dette høringssvar primært kommentere på og udfordre nogle af strate-

giens fokuspunkter og implementeringen af disse. Kommentarerne kan der-

med foregribe den handleplan og øvrige udmøntning, som skal følge af stra-

tegien. 

 

Intentionen bag vores kommentarer er dog at bidrage tidligst muligt med 

indspark til udmøntningen ud fra et ønske om at kvalificere denne.  

 

Konteksten for forebyggelsesstrategien 

Den Nationale Forebyggelsesstrategi har været nogle år undervejs og kom-

mer samtidig med, at der er vedtaget besparelser på det statslige rednings-

beredskab for de kommende par år med besparelser i indeværende år på 30 

mio. kr. og i 2017 på 45 mio. kr. Samtidig sker der en sammenlægning af de 

kommunale beredskaber til færre enheder. 

 

Disse ændringer i de samlede offentlige beredskaber er del af konteksten for 

den nationale forebyggelsesstrategi, og strategien skal således gerne sikre, 

at de effekter, der måtte komme af besparelser og sammenlægningerne, bru-

ges til at gentænke indsatser og skabe nye tiltag. 

 

Vi ser derfor positivt på, at et sigte med strategien er, at styrke samarbejdet 

på tværs af sektorer og udbygge nærheden til borgerne, men understreger, 

at det skal ske med afsæt i faglighed for at sikre den fortsatte tillid til bered-

skabet.  

 

Konkret vil vi fra 3F’s side, i lyset af denne kontekst, appellere til, at der i im-

plementering, operationalisering og opfølgning lægges betydelig vægt på, at 

det beskrevne forum for forebyggelse af ulykker allerede fra sin opstart får 

fokus på at afdække effekter af indsatser1 og opstille succesmål for indsatser. 

 

                                            
1 Som det skitsereres på side 10 i strategien, er det til tider svært at afdække effekter i må-

linger, idet effekten af en succesfuld strategi ofte vil være, at noget ikke sker, men uden af 
årsagen til, at der f.eks. er nedgang i dødstal kan valideres. Effektmålingen kan således be-
høve en kvalitativ sparring og forankring for at favne den beskrevne virkelighed bedst mu-
ligt.  
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Forummet er beskrevet som ikke beslutningsdygtigt, men får forhåbentlig ka-

rakter af at være rådgivende. 

 

Man kunne arbejde efter specifikke tematikker ud fra en prioritering af vigtig-

hed, som bygger oven på hinanden, således at arbejdet med et tema leder 

videre til næste, og der sker en videns- og erfaringsopsamling undervejs, 

som tager sit afsæt allerede i idéfasen og videreføres i hele udrulningen og 

opfølgningen af strategien. 

 

3F håber, at kredsen, der arbejder med et givet tema, sammensættes ud fra 

relevans for temaet for at sikre agilitet og kompetence på samme tid. Vi me-

ner i den forbindelse, at praksisleddet – altså de udførende personaler – er af 

afgørende betydning. Vi mener også, at fagligheden skal være i højsædet for 

at sikre, at borgerne fortsat har høj tillid til beredskabet. 

 

I udmøntningen af strategien på brandområdet ser vi det fra 3F’s side som 

relevant at inddrage erfaringer fra vores skandinaviske naboer. I Danmark 

dør cirka 80 personer om året i relation til brande, mens i omegnen af 1.500 

personer kommer på hospitalet i forbindelse med brande. 

 

Det er langt flere end i vores nabolande. En forebyggende indsat af brande, 

som effektivt kan nedbringe dødstallet og skader på personer og ejendom 

med deraf følgende udgifter, vil derfor oplagt inddrage udenlandske erfarin-

ger. Men en lokal nytænkning, hvor befolkningen ud fra princippet om nær-

hed allerede inddrages i tilrettelæggelsen af en lokal forebyggelsesindsats i et 

boligområde, en landsby, et kvarter, i forbindelse med skole, kirke, fritids- og 

kulturliv vil også være relevant. 

 

Her vil nye tiltag dels kunne se dagens lys, men også vinde opbakning og for-

ankres lokalt allerede fra idéfasen. Igen mener vi, at det vil være afgørende 

for successen, at de udførende personaler er inddraget for at sikre faglig for-

ankring af forebyggelsesindsatsen. Indsatsen bør med andre ord fra start til 

slut omfatte de udførende led.  

 

Nærhed og sektorer 

Princippet om nærhed er afgørende for en succesfuld implementering af stra-

tegiens to målsætninger om øget bevidsthed om risici, mere handlekraft og 

færre døde, tilskadekomne og dermed færre udgifter i forbindelse med 

brande, stærke storme og oversvømmelser. 

  

Princippet er også klogt i relation til den beskrevne kontekst. Det er dog af 

afgørende betydning, at det professionelle beredskab og de uddannede per-

sonalegrupper, herunder reddere, i både brand-, ambulance- og assistance-

tjenesten fortsat er grundstenen i vores fælles beredskab i Danmark. 

 

Vi er derfor fra 3F’s side glade for præciseringen af, at forebyggelsen sker ba-

seret på viden. Vi vil dog tilføje, at dette forudsætter en høj grad af inddra-

gelse af erfaringer fra de udførende led. 
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Det bør i forbindelse med implementeringen og ikke mindst opfølgningen på 

strategien ske en systematisk feedback fra de udførende led, således at prak-

sis er inddraget fra start og inddrages løbende som led i en kvalitetssikring af 

strategien. 

 

I udrulningen af strategien vil det igen være relevant, at man for hver mile-

pæl indsamler erfaringer og konkrete resultater løbende, som bringes videre i 

implementeringen af næste milepæl, så der sker en systematisk videnopsam-

ling og videndeling fra relevante niveauer fra milepæl til milepæl.  

 

Vi ser frem til det videre arbejde med at sikre borgernes tryghed og tillid til 

beredskabet i Danmark.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jan Villadsen 

Gruppeformand 

3F Transportgruppen 

 


