Invitation til konference vedr. det grænseoverskridende beredskab
19. juni 2014 i Padborg

Vi lever i en dynamisk tid, hvor samfundets infrastrukturer synes at blive mere og mere
sårbare, og hvor der er behov for koordineret styring og ledelse i katastrofesituationer.
I Danmark og Tyskland er der relativt klare procedurer
og ansvarsfordelinger i tilfælde af større katastrofer,
hvilket også bliver øvet i praksis i begge lande.
Men hvad gør vi, når der sker en alvorlig ulykke eller en
katastrofe i nærheden af grænsen, hvor hændelsen vil
påvirke grænseregionen og involvere myndigheder og
indsatsmandskab fra begge lande.
I det nationale risikobillede for Danmark - udarbejdet af Beredskabsstyrelsen - peges der på
en række trusler, der i sin natur er grænseoverskridende. Det gælder naturligvis vejrmæssige
hændelser som stormflod og orkan, men også eks. masseskader, pandemisk influenza og
husdyrsygdomme. Risikobilledet kan ses i sin helhed på http://brs.dk/planlaegning/
helhed/planlaegningsgrundlag/nrb/Pages/nrb.aspx
Der er ingen tvivl om, at borgere, presse og politikere i begge lande forventer, at
beredskabsmyndighederne arbejder tæt og gnidningsfrit sammen på tværs af grænsen. Men
er vi sikker på, at vi er rustet til det og har trænet dette samarbejde tilstrækkeligt?
Kender du din partner på den anden side af grænsen? Hvor tit har I øvet sammen? Har I
koordineret jeres indsats- og beredskabsplaner?
Er der ressourcer på den anden side af grænsen, som med fordel kan supplere egne
indsatsressourcer?
Skaber grænsen nogle udfordringer for os under planlægning og indsats, som er nye i
forhold til de kendte nationale spilleregler – og som det ville være hensigtsmæssigt at få løst,
allerede inden ulykken eller katastrofen indtræffer?
Andre steder i Europa arbejder man også med det beredskabsmæssige samarbejde på
tværs af grænsen – og nogle steder er samarbejdet formaliseret.
Partnerne bag INTERREG-projektet ”Beredskab uden Grænser (se www.112interreg.eu)
ønsker derfor at bringe de ansvarlige beredskabsmyndigheder nord og syd for grænsen
sammen på en konference.

På konferencen skal det eksisterende samarbejde belyses, og det skal drøftes, om der er
behov for at udvikle dette - alt med udgangspunkt i det aktuelle risikobillede samt med
inspiration fra en anden europæisk grænsesamarbejds-organisation mellem Holland,
Tyskland og Belgien (EMRIC ;se www.emricplus.eu )
Foreløbigt program for konferencen er vedlagt til orientering.

Konferencen er planlagt til den 19. juni 2014 på Regionskontoret, Lyren 1, 6330 Padborg.
Tilmeldingsskema er ligeledes vedlagt – og de enkelte myndigheder bedes selv beslutte
antal deltagere fra egen organisation.
Vi glæder os til at se Dem.
Venlig hilsen

Jacob Christensen
Beredskabschef i Tønder Kommune
Lead-partner for INTERREG-projektet ”Beredskab uden Grænser”

Såfremt der er spørgsmål til konferencen, bedes disse rettet til projektmedarbejderne
Sebastian Annewanter (mail: sean@112interreg.eu, handy: 004520478850) eller Peter
Staunstrup (mail: psta@112interreg.eu, mob.: 004521245132).

Program

0930:

Ankomst, registrering, kaffe

1000:

Åbning af konference ved formanden for Region Syddanmark-Schleswig

1015:

Præsentation af projekt ”Beredskab uden Grænser”, dagens program og
formål med konferencen

1035:

Præsentation af organiseringen af beredskabssamarbejdet i DK ved Sydog Sønderjyllands Politi

1115:

Præsentation af organiseringen af beredskabssamarbejdet i DE ved Stadt
Flensburg

1200:

Frokost

1245:

Præsentation af sundhedsberedskabet i Region Syddanmark

1305:

Præsentation af sundhedsberedskabet i nordlige del af SchleswigHolstein

1325:

Orientering om beredskabssamarbejde DE,NL og BE (EMRIC+)

1430:

Pause

1445:

Diskussion af det eksisterende grænseoverskridende
beredskabssamarbejde, evt. Identifikation af udviklingspotentiale.

1545:

Opsamling, aftale evt. videre forløb, afslutning.

1600:

Tak for deltagelsen, kom godt hjem.

