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FORSVARSMINISTEREN  

 

                  9. september 2016 

 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 16. august 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 291 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 291: 

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. august 2016 fra SikkerhedsBranchen 

vedrørende Beredskabsstyrelsens kommende nationale forebyggelsesstrategi med fokus på 

at minimere antallet af omkomne i brand, jf. FOU alm. del - bilag 162.” 

 

Svar: 

Som jeg læser SikkerhedsBranchen og Danske Beredskabers fælles henvendelse af 10. august 

2016, så rummer henvendelsen overordnet set to forslag til at styrke forebyggelsesindsatsen i 

Danmark. Dels et forslag om at formulere en række overordnede mål for det danske brandsik-

kerhedsniveau, dels et forslag om at der gennemføres en undersøgelse af forholdet mellem de 

forskellige parametre i dansk brandsikring. 

 

Beredskabsstyrelsen leder arbejdet med at udarbejde en national forebyggelsesstrategi, som 

kan styrke forebyggelsesområdet i samfundet. Da arbejdet før sommerferien i år nærmede sig 

sin afslutning, besluttede jeg i samråd med Beredskabsstyrelsen, at der var behov for at udsæt-

te færdiggørelsen af arbejdet, idet bl.a. KL havde peget på behovet for mere tid til dialog.  

 

Forebyggelsesstrategien indeholder i dens nuværende form flere overordnede målsætninger 

f.eks. færre omkomne i forbindelse med bl.a. brande. Den nationale forebyggelsesstrategi for-

ventes at få et borgerperspektiv, idet borgerne anerkendes som vigtige aktører i det forebyg-

gende arbejde. 
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Strategiens mål vil blive understøttet af en række konkrete tiltag. Der er i denne sammenhæng 

en tæt dialog med de centrale samarbejdsparter ved udarbejdelsen af strategien, herunder sær-

ligt KL, om udarbejdelse af en idé- og initiativliste. Listen vil indgå i strategien som et katalog 

over igangværende, kommende og mulige tiltag, der kan støtte op om målene i den nationale 

forebyggelsesstrategi.  

 

Alle myndigheder, organisationer, foreninger m.v., der har været repræsenteret i arbejdsgrup-

pen og følgegruppen i forbindelse med udarbejdelsen af strategien, inviteres til at deltage i prio-

ritering, udvikling og gennemførelse af tiltagene. Det gælder bl.a. SikkerhedsBranchen og Dan-

ske Beredskaber.  

 

Med hensyn til forslaget om gennemførelse af en større undersøgelse af forholdet mellem de 

forskellige parametre i dansk brandsikring skal jeg erindre om, at visse regler omkring brandfo-

rebyggelse bliver justeret i år og næste år. Dette sker som led i regeringens strategi ”Vækst og 

udvikling i hele Danmark” fra november 2015. Regeljusteringerne skal bl.a. være med til at sik-

re, at det bliver mere attraktivt at bygge og skabe arbejdspladser i Danmark frem for i vores 

nabolande. Det har i den forbindelse været vigtigt, at personsikkerheden ikke ændres.  

 

De nye regeljusteringer mv. har ikke virket særlig længe – og nogle er endnu ikke trådt i kraft. 

Det giver derfor god mening at se tiden an, før der eventuelt foretages større undersøgelser, der 

uundgåeligt involverer evaluering af bl.a. ny regler og initiativer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Christensen 

 


