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Analyseskema
- oplæg til serviceniveau RBD 2018-2021

Emne: nr. 13. - Strategi for det frivillige beredskab i VSBV.

Indstilling / analyse opdrag:

1. Der bør laves et selvstændigt projekt der afdækker behov og muligheder for udvikling af 
det frivillige beredskab
2. Det frivillige beredskab bør indskrives i RBD og planlægges og revideres for hver 4 års 
periode.
3. Der bør sættes fokus på samarbejde med naboberedskaberne om udnyttelse af materiel 
og mandskab inde for frivilligområdet

Analyse område: 

Vurdering af udviklingsmuligheder internt som eksternt.

Udvalgte analyse parameter:

1. Nuværende opgaver der udføres
2. Nuværende strukturering
3. Udviklings muligheder og inddragelse

Resultat af analysen:

Jf. 1. Der er i forbindelse med arbejdet omkring den risikobaseret dimensionering, udviklet 
et ressourcekatalog, som beskriver hvilke opgaver det frivillige beredskab varetager i dag. 
Jf. 2. Der er tilknyttet frivillige i Holbæk, Kalundborg samt Vig, samlet under operativt 
område.
Jf. 3. Strukturering, materiel, rekruttering område, opgaver, uddannelse.

Faglig konklusion på analysen:

Det frivillige beredskab er godt repræsenteret i VSBV som vigtig resurse, og indgår som et 
supplement og støtte til det daglige deltidsberedskab på basisstationerne, som en 
integreret del af det samlede operative beredskab i VSBV.

Det anbefales at der udarbejde en samlet plan for frivilligområdet i VSBV gældende for den 
næste planperiode, med henblik på at sikre en fortsat udvikling af området, i tråd med de 
ønsker der er om synlighed og engagement hos de frivillige. 
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Der bør være særlig fokus på udvikling af områderne forplejning og indkvartering, indsats 
ved vejrligshændelser, samt stabsstøtte til ledelse og logistikfunktioner i forbindelse kriser.  
Ligeledes bør der fokuseres på at de frivillige i gennem der daglige virke i VSBV oplever 
samhørighed, synlighed og at deres indsats er anerkendt og værdsat i hele organisationen.

Det bør undersøges om der er mulighed for at etablerer et samarbejde med 
naboberedskaberne om fælles tiltag for udvikling og brug af de frivilliges kompetencer på 
tværs af beredskabsgrænserne.   
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