
                                                     Arbejdspakke 7: Udbygning af det operative grænseoverskridende samarbejde. 
Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

Fastholde og udbygge de 
resultater, der er opnået med det 
oprindelige projekt. Her tænkes 
bl.a. på ressourcedatabase, der kan 
udbygges med yderligere 
specialressourcer, kommunikation 
på skadestedet, 
alarmeringsprocedurer, 
færdiggørelse af assistanceaftaler 
på tværs af grænsen, opretholdelse 
af en jævnlig mødefrekvens, 
yderligere fokus på de 
grænsespecifikke beredskabs-
mæssige problemstillinger og 
opretholdelse og udvikling af 
øvelsesaktiviteterne mellem 
nabobrandvæsenerne/bådbered-
skaberne på tværs af grænsen.  
Som yderligere et element i 
samarbejdet på 
beredskabsområdet opbygges et 
ledelsesstøtteelement, der kan 
støtte den lokale indsatsleder ved 
større hændelser i 
grænseregionen. Her tænkes på 
erfarne indsatsledere (to tyske, to 
danske), der med de nødvendige 
kommunikationsmidler til tyske og 
danske brandvæsener, nationale 
forskrifter og moderne IT-udstyr. 
Ledelsesstøtteelement kunne 
udgøres af en erfaren indsatsleder 
pr. kommune/kreis (evt. 

Denne arbejdspakke skal indeholde flg. elementer: 
1. Videreførelse af mødevirksomheden. 
2. Videreførelse af de lokale øvelses- og 

besøgsaktiviteter. 
3. Udbygning af de operative hjælpeværktøjer/-

aftaler for det grænseoverskridende beredskab 
– efter ønske og behov fra projektpartnerne. 

4. Opbygning af det nævnte 
ledelsesstøtteelement. 

5. Afholdelse af 3 komplekse 
grænseoverskridende øvelser, der planlægges 
decentralt: 
- Mellem Tønder kommune og Kreis 

Nordfriesland. 
- Mellem Aabenraa og Kreis Schlesvig-

Flensburg. 
- Mellem Sønderborg kommune og Stadt 

Flensburg og den tyske 
søredningsorganisation DGZRS. 

Løbende – dog 
senest 
september 
2014. 

Der afholdes Følgegruppemøde for 
projektpartnerne ca. hver 3. 
måned i projektperioden. 
 
Der afholdes 4 seminarer/plan-
spilsøvelser for ledende personale 
ved projektpartnerne 
omhandlende: 

a. Opbygning /sammen-
sætning af 
ledelsesstøtteelement. 

b. Specialmateriel i grænse-
regionen. 

c. Aktuelt tema (fastsættes 
på Følgegruppemøde). 

d. Afslutningsseminar. 
 
Operative hjælpeværktøjer 
(ressourceoversigt, radiokom-
munikation etc.) udbygges 
yderligere i takt med behovet, der 
drøftes som et fast punkt på de 
kommende Følgegruppemøder. 
De under ”Indhold” pkt. 5 nævnte 
øvelser planlægges og afholdes  
decentralt hos projektpartnerne  
med hovedvægt på  komplekse 
indsatsopgaver, der kræver ekstern  
grænseoverskridende støtte – alt 
under inddragelse af de værktøjer 
og procedurer, som der er 
etableret i rammen af projektet. 
 



bagvagten), der på tilkald i eget 
køretøj kunne støtte den lokale 
indsatsleder med eks. tilkald af 
egnede styrker til opgaven, 
ordreformidling til disse, nationale 
ressourcepersoner, forskrifter og 
procedurer.   

 
 
 
 
 

    

 


