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Frivillighed i det 
robuste samfund

Mange forskellige slags frivillige 
styrker samfundets beredskab

Side 12

27.000 frivillige gør daglig 
en forskel i Danmark

Side 8

 Om 30 år skal der være mindst én Ro-
bust Borger i hvert hjem i Danmark. 
En selvhjulpen borger, der gennem 
oplysning og uddannelse både vil 
være selvhjulpen overfor krisesi-

tuationer som ildebrand, pludselig vandskade, 
strømafbrud etc. og som har et basalt kendskab 
til beredskabet i Danmark, hvis sirenen lyder. Am-
bitionen og visionen kommer fra Beredskabsfor-
bundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorgani-
sationer.

-”Ved at have en Robust Borger i hvert hjem sva-
rende til én million danskere, vil vi have en lokalt 
forankret borger-ressource, der kan bistå bered-
skabet og samfundet i krisesituationer ved at 
forebygge ulykker, undlade at belaste beredska-
bet unødigt, og ved at kunne tage vare på sig selv 
og sin familie. I dag har vi 7.000 beredskabsfrivil-
lige, og de uddanner rundt regnet 1.000 borgere 
til at blive Robuste Borgere om året - Ambitionen 
er fremadrettet at hverve  og uddanne yderligere 
1.500 særlige forebyggelsesfrivillige, så vi kan nå 
op på at uddanne 30.000 Robuste Borgere pr. år 
fra 2019.”, siger landschef Per Junker Thiesgaard, 
Beredskabsforbundet.
Den ambitiøse plan omhandler også fokus på 
at fastholde og hverve deltidsbrandmænd for 
at dække behovene i de operative kommunale 
beredskaber samt i Sønderjyske Frivillige Brand-
korps. Dertil kommer ønsket om at fastholde tid-
ligere beredskabsværnepligtige og fastholdelse 
af medlemmer af Ungdomsbrandkorps som fri-
villige i redningsberedskabet.

INDDRAG DE CIVILE  
KOMPETENCER

Per Junker Thiesgaard understreger, at det ikke 
kun drejer sig om at løfte robustheden hos den en-
kelte borger, men i lige så høj grad inddrage bor-
gernes civile kompetencer, som støtte ved større 
katastrofer. Han forestiller sig således oprettet  
Tryghedspunkter, der skal drives af Beredskabs-
forbundets Forebyggelsesfrivillige når Rednings-
beredskabet beder om det. Disse Tryghedspunk-
ter kan f.eks. opstilles, når en stor storm er på vej, 
eller sne skaber store forsinkelser. Her vil behovet 
for et sted at være, en kop varm kaffe og for in-
formation stige markant, og dette behov kan 
dækkes af Tryghedspunktet. Det så vi under over-
svømmelserne efter stormen Bodil, hvor frivillige 
etablerede en “stormflods-cafe” i Hyllingeris.

SAMFUNDSSIND
-”Vi skal foretage en kulturændring hos dansker-
ne. I dag drejer det sig meget om et ”Mig-sind”, 

Beredskabsforbundet:

ÉN MILLION ROBUSTE BORGERE  
I DANMARK OM 30 ÅR

forsættes på side 3
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 F
rivillighed er en grundpille i dansk vel-
færd, og danskerne vil gerne arbejde 
frivilligt, men mangler ofte tiden hertil. 
Knap to million danskere eller 43 %, op-
lyser til Center for frivilligt socialt arbejde 
(frivillighed.dk), at de hjælper frivilligt til. 
Procenten er på knap 25 år næsten for-
doblet. Derfor er det ikke underligt, at 

statsministeren i sin tale ved Folketingets åbning 7.ok-
tober i år understregede, ”at de mange danskere, der ar-
bejder frivilligt skal have nemmere ved det. Grænsen for 
hvor meget man må arbejde frivilligt, inden man bliver 
trukket i efterløn rykkes fra fire til femten timer.”
En analyse fra Forsvaret viser aktuelt, at i dag er 99 % af 
samtlige værnepligtige i Forsvaret frivillige. Ganske vist 
er det kun en forsvindende del af en ungdomsårgang 
på ca. 70.000, der får mulighed for at aftjene værnepligt. 
Men tendensen er klar og understreger Folk & Sikker-
heds ønske om en dialog om, at supplere den nuværen-
de værnepligt med en egentlig frivillig samfundspligt 
som et tilbud til alle unge i en årgang. En samfundspligt, 
der frivilligt kunne aftjenes ved praktikophold i f.eks. 
Forsvar, Redningsberedskab, Politi, Sundhedssektor, 
Hjemmeværn, Beredskabsforbund, Ungdommens Røde 
Kors, Natteravne, Veteranhjem. Kun fantasien sætter be-
grænsninger for praktiksteder. 
Folk & Sikkerhed mener, at denne vækst i frivilligheden 
skal have en afsmittende effekt på alle vores friheds-
kæmpende organisationer; Forsvaret, Politiet og vort 
redningsberedskab gennem en slags samfundsforsik-
ring, hvor borgeren stiller sig selv spørgsmålet. Hvad 
kan du selv gøre og, hvad får du rent praktisk igen af 
det samlede beredskab? Denne samfundsforsikring er 
nemlig en samtænkning af vores fælles danske bered-
skab, hvor borgeren føler ejerskab til beredskabet gen-
nem frivillighed. Folk & Sikkerhed mener dog fortsat, at 
man er frivillig af lyst og ikke af pligt.
Folk & Sikkerheds rolle som brobygger mellem forsva-
ret, samfundet og redningsberedskabet er at hjælpe de 
mange interessenter såsom Beredskabsforbundet, Be-
redskabsstyrelsen, Hjemmeværnet, Foreningen af kom-
munale beredskaber, politiet, brandvæsenet og den un-
derskov af mindre interesseorganisationer, der dagligt 

får det hele til at glide lettere og mere trygt. Derfor har 
vi lavet denne avis med Fokus på Frivillighed for at bely-
se bredden og effekten af det frivillige arbejde, der ræk-
ker langt udover blot redningsberedskabet, men som 
også skaber rammerne for det robuste samfund.
Frivillighed er nemlig ikke en konstant størrelse, men 
noget der udvikler sig og følger samfundets behov. Det 
er lidt paradoksalt, at det er i velfærdssamfund, at fri-
villigheden er størst, men der skal også være en sam-
fundsskabt infrastruktur, som det frivillige kan fungere 
i. Frivllighed kræver en stor grad af lighed, for jo større 
sociale skel vi har i Danmark, jo mindre frivillighed får vi. 
Derfor har vi på opfordring fra Forsvarsministeriet lavet 
denne avis med fokus på ”Frivillighed i det robuste sam-
fund”, som to Metropolpraktikanter, Daniel S. Kristensen 
og Mikael Raaskou sammen med deres mentorer fra 
Folk & Sikkerhed, Johnny G. Larsen og Claus Arboe-Ras-
mussen har sat sammen.
70 % af landets kommuner har i dag en decideret frivil-
lighedsstrategi. Tal fra Kommunernes Landsorganisati-
on viser, at 57 % af kommunerne rekruttere og organise-
rer egne frivillige. 95 % af kommunerne forventer, at de 
frivillige kommer til at spille en større rolle i fremtiden. 
Det har fået store organisationer som Dansk Røde Kors 
og Ældresagen til at advare kommunerne mod direkte 
af hverve frivillige til at løse velfærdsopgaverne, hvor-
ved de kvæler lysten til at arbejde frivilligt. Lytter man 
til fremtidsforsker Anne Skare i denne avis, er hun dog 
ikke så bange for dette, men ønsker netop langt mere 
frie og ubundne regler for frivillige. Det er nok den linje 
regeringen har lyttet til med deres nye frivilligpakke, og 
som også skal komme redningsberedskabet til gode.

Frivillighed i det robuste samfund  
er udgivet af den forsvars-og sikkerhedspo-
litiske organisation Folk & Sikkerhed
 
Nørre Voldgade 27 A.st
1358 København K
Tlf 33147900
kontakt@folkogsikkerhed.dk
hjemmeside www.folkogsikkerhed.dk

Tak til Beredskabsforbundet, Beredskabs-
styrelsen, Hjemmeværnet, Nordsjællands 
Politi, Foreningen af Kommunale bered-
skabschefer, Københavns Brandvæsen, 
Falck, Dansk Røde Kors, Natteravnene, 
Veteranhjemmene, Tønder Brandvæsen og 
Anne Skare for lån af fotos.
Redaktion:
Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, 
(ansvh. redaktør) 
Johnny G. Larsen, bestyrelsesmedlem i Folk 
& Sikkerhed, lokal netværksformand i Folk & 
Sikkerhed, Bornholm
Daniel Sune Kristensen, studerende på 
Metropols Katastrofe-og Risikomanagerud-
dannelse, København 
Mikael Raaskou, studerende på Metropols 
Katastrofe-og Risikomanageruddannelse. 
København
Sekretariatsleder Oscar C. Brøndum, Folk & 
Sikkerhed

Af  Frank E. Andersen,  
formand for  
Folk & Sikkerhed
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men vi skal ændre det over mod et ”Samfundssind”. Det 
er noget af en opgave, som hele beredskabet skal være 
sammen om at løse, men vi tror, det er muligt med den 
rette dialog med borgerne. Det kræver en større holistisk 
forståelse, som vi gerne vil stå i spidsen for, og som jeg 
tror, den enkelte borger i dag faktisk gerne vil medvirke 
til, hvis de virkelig forstår behovet. Det er bl.a. det Robust 
Borger uddannelsen kan.”, siger landschefen.
Beredskabsforbundet er den eneste organisation for 

alle landets frivillige i Redningsberedskabet og sikrer 
samtidig fastholdelse og hvervning af frivillige hertil og 
deltidsbrandfolk. Denne ressource er nødvendig for, at 
vi kan bevare en høj motivation både i det daglige be-
redskab og ved større, ekstreme naturkatastrofer. For at 
nå hertil kræver det øgede ressourcer, mere viden og in-
formation, lokalt forankret oplysningsarbejde og en for-
ståelse i befolkningen for, at det kræver en robust borger 
at bevare et robust samfund.

Per Junker Thiesgaard

...FORSAT FRA FORSIDEN

 F
rivillighed er noget man skal. Du kan ikke 
vælge det fra, men du kan vælge til, hvad 
du vil gøre frivilligt. Folk er i dag langt 
mere robuste, end vi tror, og mange vil 
gerne have opfordringen til at blive fri-
villig. Frivillighed skal derfor have højere 
status, og vi skal ikke være så bange for at 
komme i konflikt med andre på området. 

F.eks. skal kommunerne turde gøre langt mere på man-
ge områder, hvor den frivillige kan komme ind. Husk på, 
at kommunerne ikke har patent på frivillighedsbegre-
bet, ” siger fremtidsforsker Anne Skare, Future Navigator 
og medlem af Folk & Sikkerheds Advisory Board.
Fremtidsforskeren mener, at fremtiden ligger i at forstå 
frivillighedsbegrebet. Hun kalder det selv et forplig-
tende frivilligt fællesskab, hvor vi befinder os længe i 
et konfliktfyldt forhold til andre mennesker, ligesom vi 
gør overfor naboer, familie, netværk etc. Vi skal lære at 
tage os langt mere af hinanden og turde stille os op og 
proklamere tanker og ideer, som vi selv tror på uden at 
frygte reaktionen fra andre. Gør vi det, opnår vi netop 
det robuste samfund. Frivilligt arbejde højner også sta-
tus på ens c.v.

FRIVILLIGHED OVER LÆNGERE TID
Frivillighed er den fri vilje, der kommer til udfoldelse, og 

her skal den enkelte vælge til og ikke fra. Det er enormt 
berigende at udføre frivilligt arbejde, og det giver en ko-
lossal motivation til den enkelte.
-” Men vi oplever i hverdagen, at den enkelte ikke ved, 
hvad de skal og kan gøre på frivillighedsområdet. Vi skal 
måske have tilpasset en enkel manual, der individuelt 
stiller nogle muligheder op. Det vil derigennem skabe 
en holdningsfordeling- ikke en handlingsplan, for ingen 
må være i tvivl om, hvad der skal gøres. Vi har jo allerede 
et slags forpligtende tvangsfrivilligt forhold i vor danske 
værnepligt. Meget få kommer ind til Forsvaret eller Be-
redskabet i al for kort tid. Lad dem dog være der længe-
re gerne et års tid, og vi vil få langt stærkere mennesker 
ud af det. Amerikanerne har en organisation, der hed-
der AmeriCorps, eller Corporation for National+Com-
munity service, der har 900.000 medlemmer og 75.000 
aktive i frivillige serviceopgaver i samfundet. Det giver 
disse en merit, som de kan bruge i deres videre job og 
uddannelsessøgen,” siger Anne Skare.
Fremtidsforskeren så gerne, at det danske samfund nå-
ede frem til, at danskerne var mere beredt, hvis strøm-
men f.eks. gik, infrastrukturen fejlede eller naboen hav-
de brug for hjælp. Derfor er frivillighed noget, der skal 
læres om, og noget som giver status i det robuste sam-
fund.

FRIVILLIGHED   
 - ER NOGET VI SKAL VÆLGE TIL  

OG IKKE FRA

Beredskabsforbundet er en 
landsdækkende frivillig orga-
nisation, drevet og bemandet 

af ulønnede,  
frivillige ledere.

Målet er at bidrage til et 
robust samfund og sikre, at 

beredskabstanken udbredes så 
borgere og redningsberedskab 
er sammen om at skabe øget 
tryghed for alle og enhver – i 

dag og i fremtiden

Der er ca. 7.500 medlem-
mer i Beredskabsforbundet 
i 2014 og de arbejder som 
frivillige i det kommunale 
redningsberedskab, i det 

statslige redningsberedskab 
(Beredskabsstyrelsen) og/eller 

i Beredskabsforbundet.

F a k t a

F a k t a

Fremtidsforsker Anne Skare
Anne Skare er født i Danmark 

1971, er uddannet i biologi 
og statskundskab og har en 

forkærlighed for 
science fiction film.

Yndlingscitat pt. er ”smart has 
plans, stupid has stories”

Annes vision er vinde Nobels 
fredspris og hendes mærke-
sager er derfor at transfor-

mere journalistik, politik og 
uddannelse.

Per Junker Theisgaard,  
Landschef for  

Beredskabsforbundet

Fremtidsforsker Anne Skare
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Københavns Brandvæsen er 
en selvstændig virksomhed 

under Københavns Kommu-
ne. Med 500 brand- og am-

bulancefolk, 35 medarbejdere 
i forebyggende afdeling og 

150 ansatte i administration 
og serviceafdeling er det Dan-

marks største kommunale 
brandvæsen.

Målet er at være kommunens 
videnscenter indenfor bered-

skab og sikkerhed. 

Opgaver indebærer natur-
ligvis udrykning til brande, 

kemikalieudslip, trafikuheld, 
bjærgning af forulykkede til 
vands og andre hændelser, 

men der arbejdes også aktivt 
på at gå fra kontrol til råd-
givning, så borgerne og de 

københavnske virksomheder 
og institutioner i højere grad 
er i stand til at varetage deres 

egen sikkerhed.

Det er den enkelte kom-
munalbestyrelses ansvar, 
at redningsberedskabet er 

dimensioneret efter forholde-
ne i kommunen. Rednings-
beredskabet skal kunne yde 
en forsvarlig, forebyggende, 
begrænsende og afhjælpen-
de indsats i forbindelse med 

ulykker og katastrofer.

F a k t a

Beredskabschef  
Jakob Vedsted Andersen, 
Københavns Brandvæsen

 D
a Frihedsmuseet i København brændte 
den 28.april 2013 stod det hurtigt klart, 
at bygningen ikke kunne reddes. Mens 
det professionelle brandvæsen kæmpe-
de mod flammerne, reddede Det Frivilli-
ge Supplerende Beredskab alle de vær-

difulde historiske genstande ud af bygningen - i alt 600 
flyttekasser.
-” Det Frivillige Supplerende Beredskab har ca. 100 fri-
villige. De er ikke ude og slukke ildebrand, men støtter 
op om vor indsats med værdiredning, kommunikati-
onsopgaver, længerevarende pumpeindsatser og andre 
logistiske områder,” siger beredskabschef Jakob Vedsted 
Andersen, Københavns Brandvæsen.
København har mange objekter, der kræver et professi-
onelt beredskab, men også en stor kulturarv samlet på 
f.eks. Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det 
Kongelige Bibliotek, Christiansborg, Amalienborg . Med 
udgangspunkt i en såkaldt Risikobaseret Dimensione-
ring over f.eks. den samlede københavnske kulturarv, 
oprettede brandvæsenet derfor Det Frivillige Supple-

rende Beredskab, og ifølge beredskabschefen, er der 
rigtig mange københavnere, der gerne vil bidrage til 
samfundet på dette område.- ” Frivillighed er ikke læn-
gere et tabu i København og i Københavns Brandvæsen. 
Samfundet har udviklet sig, og frivillighed er nu en inte-
greret og accepteret del af Københavns Brandvæsen, ” 
siger Jakob Vedsted Andersen.

KØBENHAVNERFORTÆLLINGER
Det følger klart linjen fra den kommunale strategi, Kø-
benhavnerFortællinger, hvor der sættes fokus på, at 
” Københavnerne kan selv”. Her støttes der op om den 
selvhjulpne borger som en samfundsressource. Bered-
skabschefen ved godt, at frivillige ikke kan løse alver-
dens problemer, men de er et godt supplement. Siden 
Den kolde Krig, 9/11 terroren i USA og andre internati-
onale kriser og katastrofer, er frivillighed både blevet et 
”must” og en nødvendighed i nutidens og fremtidens 
robuste Danmark. 

Jakob Vedsted Andersen, Københavns Brandvæsen:
FRIVILLIGE HJÆLPER BEREDSKABET 
OG REDDER KØBENHAVNS KULTURARV
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F a k t a

Den 9. juni 1945 mødtes 250 
af modstandsbevægelsens 
ledere i Odense, anført af 

Frihedsrådet. Her blev man 
enige om at oprette et værn til 

forsvar for Danmarks selv-
stændighed. Dette værn skulle 

have rod i den civile befolk-
ning og bygge på en frivillig 

indsats

Hjemmeværnet er en del 
af det militære forsvar og 

støtter Hæren, Søværnet og 
Flyvevåbnet i løsningen af en 
række opgaver. Hjemmevær-

net støtter desuden Danmarks 
civile myndigheder, for 

eksempel Politi, SKAT og Be-
redskabsstyrelsen. Hjemme-
værnet har 48.000 frivillige, 
heraf 20.000 i den aktive del.

’
Det er politikerne på Chri-
stiansborg, der udstikker 

rammer og afsætter midler for 
Hjemmeværnets virke. Det 

sker via eksempelvis forsvars-
forlig, finanslov m.m.

 V
 i skal på et makroniveau italesætte frivillighed,   
som en dansk kvalitet. Vi skal huske på og være   
bedre til at sige tak, frem for at være bekymret 
over, hvem der tager opgaver fra hvem. Uanset 
om man er besøgsven, medlem af Røde Kors, 
Hjemmeværnet eller Beredskabsforbundet, så 

bidrager vi alle til den samme værdi.”
Så præcist udtaler chefen for Hjemmeværnet, General-
major Finn Winkler, sig om begrebet frivillighed. Han 
tror, at hvis politikere skal gøre sig forhåbninger om at 
gøre frivillighed til en integreret del af fremtidens sam-
fund, skal det anerkendes på et højere niveau.  Husk på, 
at frivillige bidrager til samfundsvitalitet. De skal være 
supplerende og ikke dublerende.  Husk også at sige tak 
og fortæl, at uanset hvor lille den enkeltes bidrag er, så 
bidrager det til den store sammenhæng. Finn Winkler 
ser derfor også Årets Frivillighedspris som et skridt i den 
rigtige retning. Prisen blev bl.a. i 2010 og 2011 uddelt til 
frivillige i Hjemmeværnet.

FÆLLESSKABSFØLELSE
Én af grundene til motivationen for at være frivillig i 
Hjemmeværnet handler ifølge Finn Winkler især om 
fællesskabsfølelsen. -”For mig handler det om at skabe 
et miljø, hvor man, uagtet sin funktion, er respekteret 
af sine kammerater. Dette i en rummelig organisation, 
som gør at man kan være medlem, indtil man dør. Jeg 

har f.eks. tre medlemmer, som er over 100 år. De er kon-
traktmæssigt bundet til at stille op, hvis vi kræver det, og 
det ville de uden tvivl gøre, fordi de har den holdning, at 
det skal man!”. Hjemmeværnet stiller ofte op til løsning 
af større trafikreguleringsopgaver, som f.eks. til COP15 
og Copenhagen Marathon. Her stiller de frivillige gerne 
op, men det er ikke nødvendigvis det, som holder dem i 
organisationen. Det er derimod de militære opgaver og 
visheden om, at man er en del af en gruppe og et kam-
meratskab.  Hjemmeværnets chef kunne godt ønske sig 
flere frivillige blandt  2. og 3. generations indvandrerne. 
De nye generationer mangler i rækkerne.
Det er en følelse af fællesskab og lyst til at bidrage, som 
ifølge Finn Winkler, skal videreføres til et samfundsmæs-
sigt perspektiv. ”-Den direkte tryghed er, hvis du ved, 
at naboen kan førstehjælp og har en brandslukker. For 
det er jo et menneske, som du personligt kender. Eller 
det kræver selvfølgelig at vi husker, at banke på døren 
til vores naboer og hilse på, og det ville være et brud 
med den danske intimsfære. Men det kan måske faktisk 
i sidste ende skabe et stærkere netværk, som indbyder 
til, at vi alle sammen har lyst til at bidrage lidt mere”. Det 
kræver, at de professionelle beredskaber formår at ska-
be rammen og sikre et niveau af en vis kvalitet. Men de 
skal samtidig også give plads til dem, som har tid og lyst 
til at bidrage lidt mere. Og vi skal huske at sige tak”, siger 
chefen for Hjemmeværnet.

Generalmajor, Finn Winkler, Hjemmeværnet
FRIVILLIGHED SOM DANSK KERNEVÆRDI

Finn Winkler,  
Generalmajor, hjemmeværnet
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Dansk polItI      11

Chefpolitiinspektør, Flemming Drejer, Nordsjællands Politi

DELTAGELSE ØGER TRYGHEDEN

Politiets opgave er at oprethol-
de sikkerhed, fred og orden; 

at føre kontrol med, at lovene 
overholdes, og at skride ind 

over for lovovertrædelser ved 
efterforskning og forfølgning.

Politiet har også nogle mere 
administrative opgaver, fx ud-
stedelse af våbentilladelser og 
bevillinger samt administrati-
on af hittegods og registrering 

af køretøjer. 

Justitsministeren er den øver-
ste leder af politiet og udøver 
sin beføjelse gennem rigspoli-
tichefen og politidirektørerne.

F a k t a

 Nordsjællands Politi har 
i dag en service, Tryk 
Politi, som man som 
borger kan tilmelde sig. 
Herigennem kan man 

modtage en sms fra politiet, hvis 
der er brug for borgerens hjælp. Det 
kan f.eks. dreje sig som en savnet 
borger, eller hvis der er tricktyve i lo-
kalområdet. I sms’en får man en kort 
beskrivelse af, hvad der skal holdes 
særligt øje med, og ved at besvare 
denne sms, eller ringe på det oplyste 
telefonnummer, kan man bidrage til 
opklaringen af sager. I maj 2014 før-
te det bl.a. til, at en forsvundet de-
ment borger blev fundet, efter at en 
yngre kvinde meldte, at hun havde 
set borgeren i et bestemt område. 
På samme måde blev der i januar 
2014 sendt en efterlysning ud på en 
mørkeblå Ford Mondeo via samme 
sms-service. En halv time senere fik 
politiet et opkald af en borger, som 
kørte bag ved Ford Mondeoen. Kort 

efter standsede politiet den pågæl-
dende bil, og der blev anholdt to 
personer. 

AKTIVITET KONTRA PAS-
SIVITET
Ifølge chefpolitiinspektør Flemming 
Drejer taler resultaterne for sig selv. 
”Det handler om aktivitet kontra 
passivitet. Jo mere man kan enga-
gere borgeren og skabe en fælles-
skabsfølelse, des mere trygge bliver 
folk.” En holdning som fremtidsfor-
sker Anne Skare Nielsen i høj grad 
deler. Ifølge hende skal  frivillighed 
være en medinddragende proces 
hos borgeren. Selvvalgt deltagelse 
øger individets lyst og motivation til 
at yde en ekstra indsats, når det er 
nødvendigt. 

POLITIFRIVILLIG  I HOL-
LAND
Flemming Drejer fremhæver des-
uden det frivillige korps i det hol-

landske politi. Her er det muligt som 
Politievrijwilligerat (Politifrivillig – 
red.) at blive involveret og uddan-
net i forskellige dele af det holland-
ske politi og i mindre udstrækning 
få enkelte beføjelser. Her kan man 
bl.a. komme til at arbejde med over-
vågning, forebyggelse og trafik. Det 
er et system, som Flemming Drejer 
godt kan se blive en del af det dan-
ske politi i fremtiden og er en spæn-
dende tilgang til opretholdelsen af 
et robust samfund; ”Det er en del at 
være medlem af det demokratiske 
samfund, at jeg (som individ –red.) 
bidrager, sammen med myndighe-
derne, som en Bonus Pater borger.” 
Ordet Bonus Pater er latinsk og be-
tyder den gode familiefar i samfun-
det.

Chefpolitiinspektør Flemming 
Drejer, Nordsjællands Politi
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 F
olk & Sikkerhed sam-
arbejdede under Fol-
kemødet på Bornholm 
igen med IBB-klassen 
(Informationsteknologi, 
Bæredygtighed, Bered-

skab) på Campus Bornholm. Klas-
sen spurgte under folkemødeda-
gene 90 tilfældigt udvalgte mænd 
og kvinder fra hele Danmark om to 
store spørgsmål. A. Hvordan er det 
at være frivillig? B. Hvad vil det sige 
at føle tryghed i samfundet i forhold 
til sig selv og til beredskabet? Rap-
portens konklusion foreligger nu. 
Den viser sammenfattende, at Folk & 
Sikkerhed har en stor informations-
opgave foran sig for at få aktiveret 
især yngre generationer i beredskab 
og bæredygtighed i samfundet, og 
at samarbejdet med folkeskoler og 
gymnasier bør øges. Formålet var at 
lære mere om mennesket bag ”det 
frivillige arbejde” og få indsigt i vær-
dier og følelser hos respondenterne, 
når det gælder et trygt og robust 
samfund. Robusthed er nemlig ikke 
kun, hvad samfundet kan give bor-
gerne, men også hvad den enkelte 
selv kan gøre for at styrke fællesska-
bet.

Bæredygtighed  
og Beredskab
Bæredygtighed og Beredskab er 

vigtige begreber at kende også for 
unge i en kompliceret verden, hvor 
vi præsenteres for nationale og glo-
bale risici. Udfordringerne og udvik-
lingsmulighederne på dette område 
er netop drivkraften bag Campus 
Bornholms satsning på IBB.

MYNDIGHEDERNE HAR  
EN ROLLE
Spørgeanalysen peger på, at myn-
dighederne har en stor rolle med at 
inspirere borgerne til at deltage fri-
villigt. Det at kunne gøre en forskel 
tæller. Respondenterne var gen-
nemgående meget interesseret i 
samfundsarbejde, og mange opsøg-
te det frivilligt, fordi det gav lokalt 
fællesskab og tryghed på lang sigt. 
Især på kulturområdet er interes-
sen for at deltage stor, men mange 
vil gerne gøre en frivillig indsats på 
det kommunale område, men ved 
blot ikke, hvordan kontakten opret-
tes. Værdier som samfundsmæssig 
respekt og næstekærlighed, således 
at det får betydning at gøre noget 
for andre uden at få noget for det, er 
kerneord. Frivilligt arbejde inden for 
omsorg kræver et personligt over-
skud hos den enkelte. Her har myn-
dighederne en oplysningsopgave. 
Når den frivillige ser effekten af sin 
indsats, kommer man til at bræn-
de for det. Her er opinionsfaktoren 

vigtig. Det er dem, der brænder for 
opgaven, der skal motivere andre. 
Netværkstankegangen er også en 
vigtig motivator. Derfor bør samfun-
det udvikle opinionsaktører. 

TRYGHED I LOKALSAM-
FUNDET
Når man ser på konklusionerne om-
kring tryghed og den robuste bor-
ger i samfundet, har lokalområdet 
en vigtig opgave at spille. Kommu-
nalbestyrelserne i de 98 kommuner, 
herunder borgmesteren er vigtige 
medspillere for at skabe tryghed. 
Tryghed i lokalsamfundet er nemlig 
forudsætning for, at få folk til at yde 
en frivillig indsats med udvikling af 
den robuste borger. Redningsbe-
redskabet har en stor opgave med 
at synliggøre deres indsats. Det 
kræver viden om deres kompeten-
cer og kunnen. Send budskabet til 
uddannelsessteder og foreninger, 
der er lokalt forankrede. Det skal 
være let at komme i kontakt med 
beredskabet og de skal nyde stor 
troværdighed i lokalsamfundet. El-
lers bliver folk utrygge. Udbredelse 
af førstehjælpskurser i lokalområdet 
er uhyre vigtig. Inddrag medierne i 
kommunikationsprocessen, slutter 
analysen.

Folk & Sikkerhed og Campus Bornholms analyse:

MYNDIGHEDERNE SKAL VÆRE LANGT 
BEDRE TIL AT INDDRAGE BORGERNE I 
DET ROBUSTE SAMUND

Johnny G. Larsen her med IBB-klassen fra Campus Bornholm spurgte Folkemødedeltagere i Allinge på Bornholm om 
Frivillighed og Den robuste Borger.   

Campus Bornholms logo

Campus Bornholm blev stiftet 
i 2010 mellem Bornholms Er-
hvervsskole, Bornholms Gym-
nasium og VUC, Bornholm. 
Dette tværfaglige fællesskab 
omfatter 1550 unge og 4000 
voksne. IBB, Informations-

teknologi, Bæredygtighed og 
Beredskab, er en ny gymna-
sial studieretning, som Folk 
& Sikkerhed har været dybt 
involveret i og samarbejdet 
med gennem de seneste par 

år. Samspillet kommer bl.a. til 
udtryk ved de store Folkemø-

der hvert år i Allinge.

F a k t a
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5.000 frivillige i 200 bysamfund i 
Danmark, Grønland og Færøerne 
bevæger sig gerne ud i natten for 
at hjælpe unge, der ønsker en ufor-
mel snak eller har behov for en hjæl-
pende hånd af en ansvarlig voksen.. 
30.000 karakteristisk gulklædte Nat-
teravne har i de sidste 16 år gjort en 
stor forskel i nattelivet fordi, de som 
frivillige besidder stor faglighed in-
den for området ”udenomsydelser”, 
såkaldte støtteopgaver, som de fri-
villige selv kan løse. 

ANERKEND KOMPETEN-
CER
-”Bedste måde at få nye Ravne på, er 
at  blive opfordret/spurgt. Det, at an-
dre peger på én og dermed anerken-
der dine kompetencer, har stor be-
tydning for rekrutteringen. Det, gør 
at netop din indsats gør en forskel,” 
siger Leif Christiansen, Natteravne-
nes Landssekretariat.  Han fortæller, 
at der i fremtiden stadig er brug for 
frivillige Natteravne. ”Samfundet har 
ændret sig, og de civile kompeten-

cer hos den frivillige er i høj kurs,  
når vi skal udvælge egnede frivillige.  
Den frivillige bestemmer selv, hvor 
meget tid man vil bruge. Oftest mel-
lem 5-10 gange om året, ” siger han.
Ved rekrutteringen af nye Natterav-
ne slår man meget på den enkeltes 
mulighed for personligt at blive in-
volveret og dermed opnå anerken-
delse. Denne kommunikationsform 

virker.-” Samfundet har brug for de 
frivillige. Jeg tror simpelthen beho-
vet stiger, for vi har ikke som sam-
fund råd til at sige nej til de frivillige,” 
tilføjer Leif Christiansen.

 Det er ikke kun i udlandet,  
 at du støder på Røde Kors.  
I Danmark bruger 27.000 

frivillige megen tid på medmenne-
skelig hjælp og støtte til folk i nød – 
både i Røde Kors’ genbrugsbutikker, 
som besøgsvenner til ensomme og 
meget andet. – ” Jeg tror ikke, at vi 
behøver ændre holdningen til frivil-
ligt arbejde herhjemme. I det store 
hele tror jeg faktisk, at danskerne 
allerede er klar. Hvis vi skal aktivere 
flere frivillige, skal vi gøre mere for 
at motivere flere. . Men vi oplever, 
at det at være frivillig giver et net-
værk og skaber tryghed og lokal 

sammenhængskraft, ” siger Kirsten 
Marie Kristensen, Røde Kors.

TORDENSKJOLDS  
SOLDATER?
Organisationen bruger megen tid 
på at rekruttere frivillige. Kirsten 
Marie Kristensen tror, at de frivillige 
i fremtiden kommer til at løse flere 
og flere støtteopgaver i samfundet. 
Hun erkender dog, at der også er 
en risiko for, at mange af de frivil-
lige bliver en slags ”Tordenskjolds 
soldater”, hvis man ikke indtænker 
frivillighed på en smart måde i det 
robuste samfund. 

-”Der mangler nok en debat i sam-
fundet omkring, hvor vidt man kan 
forvente et ensartet serviceniveau, 
når opgaver udføres af frivillige or-
ganisationer. Men det er den samme 
problematik, hvad enten vi taler om 
at løse ældrebyrden eller Danmark 
rammes af en voldsom storm, som vi 
sidst så med Bodil. Vi er selv begyndt 
at rekruttere folk med lederjobs til 
vore egne bestyrelser. Derved får vi 
frivillige ind med stærke kompeten-
cer.  Det bliver også en del af fremti-
dens rekrutteringsgrundlag, ” tilføjer 
hun.

Dansk Røde Kors:

27.000 FRIVILLIGE GØR DAGLIG EN 
FORSKEL I DANMARK

Dansk Røde Kors gør også en stor indsats i Danmark  bl.a. ved at besøge handicappede

Natteravne på frivilligt arbejde - her i Roskilde

Natteravne:
30.000 NATTERAVNE HAR I 16 ÅR GJORT EN FORSKEL

Flere end 13 millioner frivilli-
ge i 189 lande udgør kernen I 
Røde Kors. Alene i Danmark 

er der 25.000 frivillige.

Røde Kors er en neutral og 
upolitisk organisation, men  
har holdninger og taler de 

sårbares sag.

Næsten 200.000 danskere 
støtter Røde Kors arbejde.

Natteravnene blev stiftet i 
1998, som en frivillig lands-

dækkende social organisation.

Mere end 30.000 frivillige har 
deltaget siden starten, heraf er 

ca. 5.000 aktive i dag.

Natteravnene gennemfører ca. 
50.000 vandringer om året.

F a k t a
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Kirsten Kristensen,  
Dansk Røde Kors

Leif Christiansen,  
Natteravnenes Landssekretariat
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 Redningsberedskabet er 
klart billigere i Danmark 
end i de lande, vi normalt 
sammenligner os med. I 
Danmark koster det kr.339 

pr. borger (den kommunale del er på 
kr.237). Svensk beredskab koster kr. 
556 og norsk kr. 568. Tallene fremgår 
klart på hjemmesiden for Forenin-
gen af kommunale beredskaber, og 
formanden Niels Mørup understre-
ger, at den store andel af deltids-
brandfolk i de danske brandvæse-
ner, er en af årsagerne hertil. 
Formanden for de kommunale be-
redskabschefer mener, at vi er nødt 
til at tænke den frivillige ressource 
ind i redningsberedskabet på en ny 
måde. –”Set i lyset af, at det danske 
kommunale redningsberedskab skal 
gå fra 87 til 20 enheder betyder, at 
de frivillige skal nytænkes ind i en 
større geografi med flere forskellige 
risici. Vi må arbejde mere professio-
nelt med de frivillige ved at standar-
disere deres uddannelse inden for 
de operative områder, støttefunkti-

onerne og de forebyggende kam-
pagner. Ikke nødvendigvis ved at få 
flere frivillige ind, men eksempelvis 
også ved at have bedre fokus på de 
frivilliges civile kompetencer for at 
få skabt det robuste samfund, ” siger 
Niels Mørup.
Nordsjællands Brandvæsen arbejder 
på at inddrage de frivillige i det ro-
buste samfund, når der sker større 
ekstraordinære hændelser. Erfarin-
gerne fra eksempelvis terrorhand-
lingen i Oslo og på øen Uttøya viste, 
at det var de civile, der ydede første-
hjælp med fare for eget liv, før am-
bulancerne kom og kørte de unge 
væk fra Uttøya.”-Borgerne er klar, og 
også klar til at tage et ansvar, når det 
gælder, siger FKB-formanden

UDNYT DE FRIVILLIGE 
BEDRE
Niels Mørup mener, at de frivillige 
rummer en stor kapacitet, der skal 
udnyttes bedre.-” Der er ikke res-
sourcer nok hos de professionelle 
til at løse alle opgaver på en gang 

ved ekstraordinære hændelser. Selv-
om de frivillige ikke kan give møde 
så hurtigt som fuldtids- og deltids-
ansatte, kan de løse mange andre 
opgaver. Vi skal være bedre til at 
finde de frivillige lokalt. Vi skal ud  
og gå ”tryghedsvandringer” i om-
råder med mange påsatte brande 
sammen med lokale frivillige og fri-
villige foreninger, for på den måde 
at skabe større tryghed i lokalsam-
fundet, siger Niels Mørup.

DEN ROBUSTE KOMMUNE
FKB, Foreningen af Kommunale Be-
redskabschefer har som prioritet at 
få skabt den robuste kommune og 
foreslår, at vi eksempelvis skal ud-
nytte OBS-udsendelserne i fjernsy-
net til at sætte fokus på lokal robust-
hed. F.eks. ”Husk at hjælp din nabo”. 
–”Ved at finde de smarte og inno-
vative, vil borgerne  ikke mærke de 
kommende besparelser på bered-
skabsområdet og forskellen lokalt, 
men de kan få et mere professionelt 
beredskab,” siger Niels Mørup. 

Foreningen af Kommunale 
Beredskabschefer – er en sam-
menslutning af Dansk Brand- 
inspektørforening af 1882 og 
Foreningen af Civilforsvarsle-

dere i Danmark af 1957.

Foreningens formål er blandt 
andet at udvikle og koordine-
re kommunernes beredskaber, 

at rådgive Kommunernes 
Landsforening og at formidle 
viden om og forståelse for de 
beredskabsfaglige opgaver og 

udfordringer.

Foreningen har ca. 450 
A-medlemmer, som er che-
fer/souschefer for de enkelte 

kommunale redningsbe-
redskaber/brandvæsener. 

Derudover har foreningen ca. 
450 B-medlemmer, som er 
enkeltpersoner og virksom-

heder, der interesserer sig for 
foreningens virksomhed.

F a k t a

FKB, Niels Mørup:
DANMARK HAR ET BILLIGERE BERED-
SKAB END BÅDE SVERIGE OG NORGE

Skal vi have et nyt Danmarkskort
- Med højst 20 brandvæsner?

Niels Mørup
Formand for FKB
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 V i skal i den grad bli-
ve ved med at værne  
om frivillighedsbegrebet 
i Danmark”, siger Lars  
Vester, redningsdirektør i 

Falck. Falck er en privat aktør inden 
for det danske redningsberedskab, 
og selvom de ikke gør brug af frivilli-
ge på den traditionelle måde, så ser 
redningsdirektør i Falck Lars Vester 
positivt på de frivilliges arbejde og 
mener, at der er brug for alle de for-
skellige aktører i beredskabet, fordi 
samfundet står over for flere trusler, 
oversvømmelser, storme etc.

AFLØNNING AF  
FRIVILLIGE
Falcks tilgang til brugen af frivillige 
adskiller sig på den måde, at Falck 
har indgået en aftale med andre or-
ganisationer i redningsberedskabet 
omkring, at måtte låne deres frivil-
lige, hvis de er til rådighed. Dog af-

lønner Falck deres frivillige på time-
basis, når de gør brug af dem.
Lars Vester mener der fortsat skal 
være stor fokus på uddannelse og 
materiel til de frivillige og ikke kun 
på hvervningen af flere frivillige. Ud-
dannelsen og det materiel, de har til 
rådighed skal følge udviklingen i 
de trusler, det danske samfund står 
over for.
Uddannelse og materiel er dog ikke 
nok, for at motivere de frivillige som 
Lars Vester ser det.  –”Det er vigtigt, 
at man kan se sig selv i arbejdet, 
man kan hjælpe andre, og man kan 
se, man bliver en del af et fælles-
skab”.

VIGTIGT MED ROBUSTE 
BORGERE
Lars Vester er ikke i tvivl omkring 
nødvendigheden af frivillige i frem-
tiden, som han selv påpeger. - ”Det 
er den grad nødvendigt at bibehol-

de den frivillige indsats i fremtiden, 
med den måde, vi bygger samfun-
det op på i Danmark”, og Lars Vester 
tilslutter sig Beredskabsforbundets 
planer om at skabe robuste borgere 
i det danske samfund, som kan tage 
vare på samfundet og sig selv.

Direktør Lars Vester, Falck:
VI SKAL SKABE ROBUSTE BORGERE, 

DER OGSÅ KAN TAGE  
VARE PÅ SIG SELV 

Falck blev grundlagt i 1906

Det er Falcks mission, at ar-
bejde for at forebygge ulykker, 
sygdom og nødsituationer, at 
redde og hjælpe forulykkede 
og nødstedte hurtigt og kom-

petent samt, at rehabilitere 
syge og tilskadekomne.

Det er visionen at udvikle en 
betydende international virk-
somhed, der arbejder bredt 

inden for assistance, redning, 
healthcare og sikkerheds-

træning.

F a k t a

Redningsdirektør Lars Vester
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 Det er ikke borgernes 
mindset, der skal æn-
dres. Det er nok langt 
mere os ledere, der 
rekruttere de frivillige, 

der skal ændre indstilling, ” siger be-
redskabschef Jacob Christensen, 
Tønder Brandvæsen. Han mener, 
at beredskabscheferne inden for 
redningsberedskabet måske alt 
for længe har fokuseret på den 
faglige tilgang, hvor det er langt 

lettere at have med fastansatte at 
gøre end med frivillige. 
” Jeg er overbevist om, at vi har fri-
villige nok. Det kan jeg se, blot ved 
at skele til Tyskland, hvor de har 
langt flere frivillige og en anden 
kultur på området. Han bruger 
gerne Sønderjylland som et sko-
leeksempel på, hvordan man med 
succes kan rekruttere frivillige 
med de rette kompetencer, fordi 
man lokalt er dygtige til at skabe 

nogle meningsfyldte opgaver til 
dem.

FRIVILIGT ARBEJDE SÆT-
TES UNDER PRES
I fremtiden skal der dog tænkes i 
nye baner, mener beredskabsche-
fen. Det frivillige arbejde bliver sat 
under hårdt pres fra borgernes faste 
arbejdspladser, og der bliver færre 
arbejdspladser, der kan have an-
satte, der samtidig er frivillige ved 
siden af. 
-” I Sønderjylland har vi frivillige med 
fem minutters beredskab, der ledes 
af en indsatsleder. Derfor er det en 
god blanding både at have frivillige 
og professionelle til at supplere hin-
anden.  Det er en overvejelse værd, 
at lave en platform for de frivillige, 
hvor de kan komme ind og snuse 
til, hvad der forlanges af en frivillig 
brandmand. I øvrigt vil flere kvinder 
i redningsberedskabet også være 
medvirkende til en kulturændring,” 
tilføjer beredskabschefen.

Køretøjer    Forebyggelse   
 
 

Rømø Frivillige Brandværn modtog en brugt 
autosprøjte, som blev hentet i Polen. Køretøjet 
er en Ziegler MB 1224 AF, autosprøjte med 4WD 

 
Bedsted Frivillige Brandværn modtog en bugt 
Volkswagen Transporter mandskabsvogn med 
plads til seks mand og overdækket lad. 

Øster Højst Frivillige Brandværn modtog en brugt 
Peugeot Boxer mandskabsvogn med plads til 
seks mand og lukket materielrum. 

Visby Frivillige Brandværn modtog en brugt Ford 
Transit mandskabsvogn med plads til ni 
personer. 

         
 
 
 
Indvielsen af køretøjer fra  Bedsted, Visby og 
Rømø blev afholdt på Rømø den 6/9-2013. 
 

 

  
 

Tønder Brandvæsen modtog en ny Volkswagen 
Passat Alltrack indsatsledervogn, leveret fra Carl 
Knudsen i Tønder. Opbygningen og indretningen 
blev foretaget af Fredericia Brandvæsen. Den 
tidligere indsatsledervogn fungerer nu som 
reservekøretøj, mens den gamle Opel Zafira blev 
udfaset. 

 

         
     
 
 
 
Servicevagt 

 
Tønder Kommunes servicevagt, der hører til under 
Tønder brandvæsen har nu et år på bagen.  
Servicevagten løser opgaver som, alarmkørsel til 
tyverialarmer i kommunale ejendomme, 
tryghedsvagt for hjemmeplejen, løfteassistance for 
hjemmeplejen i forbindelse med borgere der er 
faldet i eget hjem. Endvidere løses opgaver som 
f.eks. opsyn med kommunale ejendomme  i 
forbindelse med at disse ikke er bemandede i 
længere perioder i forbindelse med højtider o.s.v. 
 
I 2013 har servicevagten haft 213 opgaver fordelt 
på følgende: 147 alarmer hvor alarmen er blevet 
aktiveret p.g.a. åbne døre/vinduer samt andre 
typer fejl som f.eks. edderkopper på detektorer 
o.s.v., 61 alarmer hvor personale har lavet en fejl 
samt 5 reelle alarmer hvor der var indbrud eller 
tilløb til indbrud. Der har været udført 2 
løfteopgaver for hjemmeplejen samt 3 opgaver 
hvor servicevagten har været brugt som 
tryghedsvagt for hjemmeplejen. 

  
 
RED FARMOR 
 
Projekt Red farmor er et landdækkende 
kampagne, udarbejdet af Brandbevægelsen i 
samarbejde med Trygfonden. Det tager ikke 
mere end 5 min. at redde et liv. 
 

                       
 
 

 
 
I år valgte vi at deltage i kampagnen ved at 
give vores Ungdomsbrandværn et lille kursus 
i opsætning af røgalarmer, hvert medlem fik 
udleveret en røgalarm som de efterfølgende 
har monteret hos en ældre person de kender, 
derved har de forsøgt at redde et liv. Der 
blev udlevet ca. 25 røgalarmer 
 
 
PROJEKT RØGALARM 
 
Siddeløbende kører vores Projekt Røgalarm 
hvor der ydes en kæmpe indsats fra vores 
frivillige opsætter, der sat ca. 150 røgalarmer 
op i 2013. 
 
Så alt i alt er der i forbindelse med projekt 
røgalarm og kampagnen Red farmor nu 175 
hjem, der er mere sikre at bo i. 
 

  
 
HÆDERSBEVISNING 
 
Der er i 2013 uddelt 5 hædersbevisninger.  
Et hædersbevis tildeles til personer der har 
ydet en indsats ud over det sædvanlige i 
forbindelse med en ulykke. 
 
 
Modetagere af hædersbeviserne: 
 
Anker Sørensen og Conny Kramer,  
Brand i tank ved Løgumkloster Lys, 
den 21. februar 2013 
 
 
Winnie og Herro Peetz, 
Brand i skov/plantage på Rømø 
den 15. juli 2013 
 

          
 
 
Morten Refslund Andersen, 
Brand i tømrervirksomhed, Bredebro 
Den 27. oktober 2013 
 
 

 
 
 

Køretøjer    Forebyggelse   
 
 

Rømø Frivillige Brandværn modtog en brugt 
autosprøjte, som blev hentet i Polen. Køretøjet 
er en Ziegler MB 1224 AF, autosprøjte med 4WD 

 
Bedsted Frivillige Brandværn modtog en bugt 
Volkswagen Transporter mandskabsvogn med 
plads til seks mand og overdækket lad. 

Øster Højst Frivillige Brandværn modtog en brugt 
Peugeot Boxer mandskabsvogn med plads til 
seks mand og lukket materielrum. 

Visby Frivillige Brandværn modtog en brugt Ford 
Transit mandskabsvogn med plads til ni 
personer. 

         
 
 
 
Indvielsen af køretøjer fra  Bedsted, Visby og 
Rømø blev afholdt på Rømø den 6/9-2013. 
 

 

  
 

Tønder Brandvæsen modtog en ny Volkswagen 
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Knudsen i Tønder. Opbygningen og indretningen 
blev foretaget af Fredericia Brandvæsen. Den 
tidligere indsatsledervogn fungerer nu som 
reservekøretøj, mens den gamle Opel Zafira blev 
udfaset. 
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Beredskabschef Jacob Christensen,  
Tønder Brandvæsen:

LEDERNE SKAL ÆNDRE INDSTILLING, 
NÅR DE REKRUTTERER FRIVILLIGE

I Brandværnet hersker prin-
cippet om frivillighed. Når 

alarmen lyder i Tønder møder 
alt disponibelt mandskab op, 
og alle kommer med til brand 
- uanset hvilken brand der er 

tale om.

Består af 11 brandstationer, 
frivillige fra Tønder og frivil-
lige fra Rømø. Har en samlet 

udrykningsstyrke på 300 
mand, heraf er de 275

frivillige

Brandværnet støttes også godt 
af virksomhederne i Tønder, 

som lader deres medarbejdere 
smutte i tilfælde af alarm

F a k t a

Beredskabschef  
Jacob Christensen, Tønder 

Brandvæsen

 V  eteranhjem København 
har åbent 24 timer i døg-
net hele året rundt. Der-
for er der behov for frivil-
lige eller ”værter”, som vi 

kalder dem, til at passe vagterne. Vi 
er ikke selv så opsøgende i vort ar-
bejde, og de fleste frivillige kontak-
ter os. Hvis vi ønsker at bevare vort 
velfærdssamfund, er det nødven-
digt, at vi alle sammen løfter en lille 
smule. Det er der heldigvis mange, 
der gerne vil være med til. Men der 
kan altid bruges flere hænder, ” siger 
Christine Hansen bestyrelsesmed-
lem fra Veteranhjem København.
Hun fortæller, at man gør meget for 

at ”klæde” den frivillige vært godt 
på, inden vedkommende starter i 
sin første vagt. 

MANGE FRIVILLIGE VIL 
GØRE EN FORSKEL
Mange frivillige vil gerne gøre en 
forskel, og her gælder det om at for-
stå veteranens behov i det sociale 
fællesskab. –” En frivillig skal først 
og fremmest være god til at lytte. I 
vort samfund konfronteres vi dag-
ligt med død og ulykke i nyhederne. 
Derfor skal en frivillig på Veteran-
hjem København kunne forstå og 
anerkende behovet hos den enkelte 
veteran, der kan have et fysisk eller 

psykisk mén.  Derfor gælder det om 
at klæde de frivillige værter godt 
på, så de er rustet til arbejdet”, siger 
Christine.

BRUG FOR FRIVILLIGE
Christine efterlyser, at der er mere 
fokus på at veteranhjemmet, og der 
er brug for frivillige, som er villige til, 
at gøre en forskel for Danmarks tidli-
gere udsendte. Motivationen for de 
frivillige ligger i at tilbyde dem no-
get socialt, der kan gøre en forskel 
midt i fællesskabet.

Veteranhjemmene, Christine Hansen:

DU SKAL VÆRE GOD TIL  
AT LYTTE SOM FRIVILLIG  

PÅ ET VETERANHJEM

F a k t a

Veteranhjemmet I København 
er et fristed hvor alle, der har 
været udsendt i international 

tjeneste uforstyrret kan mødes 
og ”hænge ud” med andre 

veteraner

Ved ordet ”veteraner” forstås 
her alle de ca. 90.000 soldater 
og orlogsfolk (uanset grad), 
politifolk, nødhjælps-med-
arbejdere, sygeplejersker, 

læger, tolke, DANIDA- ansatte 
og alle andre, der har været 

udsendt af Folketinget i mere 
end 3 måneder til krigs- eller 

krisezoner, som alle er vel-
komne I veteranhjemmet - 

hele året, døgnet rundt. 
Pårørende til disse personer er 

også velkomne.

Alle foreløbige tre veteran-
hjem er oprettet og drives 

udelukkende af frivillige og 
ulønnede personer 

Christine Hansen, Bestyrelses-
medlem Veteranhjemmet



Frivillighed i det robuste samfund12

Beredskabsstyrelsen er en 
myndighed under Forsvars-
ministeriet og arbejder for et 

robust samfund ved at udvikle 
og styrke beredskabet, så 

ulykker og katastrofer fore-
bygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen leder det 
statslige redningsberedskab 
og består af mere end 1.500 
fastansatte, værnepligtige og 

frivillige samt materiel og 
køretøjer fordelt på styrelsens 

seks afdelinger i landet.

Beredskabsstyrelsen uddanner 
ca. 420 værnepligtige om året 

på fem af styrelsens bered-
skabscentre

F a k t a

 Der er en lang frivilligtradition i Danmark in-
den for civilbeskyttelse. Både i det statslige 
og kommunale civilforsvar var der – ikke 
mindst da den kolde krig var koldest – rig-
tig mange frivillige og et stort folkeligt en-

gagement, der var med til at sikre et robust samfund. 
Nogle af disse frivillige fortsatte efter den kolde krigs 
ophør i redningsberedskabet. 

”I Beredskabsstyrelsen har vi stor gavn af vores frivillige, 
hvoraf mange er tidligere værnepligtige med en spe-
cialuddannelse. De bidrager som en integreret del af 
styrelsens nationale indsatsstyrke til løsningen af man-
ge langvarige og specialiserede opgaver. Senest har de 
frivillige bl.a. bidraget ved de store oversvømmelser i 
København og Jylland samt internationalt ved over-
svømmelserne på Balkan.” siger underdirektør Henrik 
Høigaard. 

DE FRIVILLIGES BIDRAG 
De frivilliges bidrag til den operative opgaveløsning er 
vigtigt, men der er faktisk også mange andre mulighe-
der for som frivillig at bidrage til at gøre samfundet ro-
bust. Underdirektøren i Beredskabsstyrelsen ser derfor 
gerne, at nye opgaver og kompetencer bliver indtænkt i 
forhold til de frivillige. ”Samfundets beredskab kan bru-
ge frivillige til mange forskellige funktioner. Hvilke funk-
tioner, der er interessante for den enkelte frivillige, af-
hænger i høj grad af interesser og civile kompetencer. ”
Som et eksempel herpå nævner Henrik Høigaard, at fri-
villige med kommunikationsuddannelser eller viden om 
IT og sociale medier kan bidrage til myndighedernes kri-
sekommunikation, hvor der næsten altid er et stort pres 

i forbindelse med større ulykker og katastrofer. De vil 
kunne hjælpe med at svare på borgerhenvendelser, når 
myndighederne pludselig får mange opkald fra borgere 
om situationen eller bidrage ved at overvåge - og hen-
te information fra - de sociale medier. Ligesom frivillige 
kan støtte krisehåndteringen på mange andre måder. 
Det vil øge robustheden i krisesituationen.

BEFOLKNINGSUDDANNELSE
Et andet eksempel, som underdirektøren peger på, er 
befolkningsuddannelse i forebyggelse og beredskab, 
som frivillige i Beredskabsforbundet står for. Her giver 
det god mening at målrette indsatsen, så flest mulige 
borgere får en relevant og anvendelsesorienteret ud-
dannelse i at forebygge og afhjælpe de umiddelbare 
konsekvenser efter en ulykke i og omkring eget hjem. 
Det vil både gøre den enkelte borger og samfundet som 
helhed mere robust.

Mange af disse nye opgaver vil givet appellere til andre 
typer frivillige, end dem, der i dag især har valgt at være 
frivillige i redningsberedskabet på grund af de mere 
operativt orienterede opgaver. Dermed udvides rekrut-
teringsgrundlaget, og det kan blive attraktivt for flere 
at deltage i beredskabet som frivillige. ”Beredskabet er 
i dag et helt andet end under den kolde krig, men der 
er fortsat brug for frivillige og et stærkt folkeligt enga-
gement, der lokalt og nationalt vil bidrage til civilbe-
skyttelsen i den moderne udformning, der matcher de 
udfordringer og risici, som samfundet i dag står over 
for”, siger underdirektør Henrik Høigaard, Beredskabs-
styrelsen.

Henrik Højgaard, Beredskabsstyrelsen:
MANGE FORSKELLIGE SLAGS FRIVILLIGE 

STYRKER SAMFUNDETS BEREDSKAB

Underdirektør Henrik Højgaard, 
Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen har travlt i Danmark, bl.a. ved de store uventede vejrmæssige forandringer.


