Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Julemøde ved Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene
Den 17. november 2005
Ganske vist starter julen tidligere og tidligere, men det afholdt ikke 21 medlemmer og 11
ledsagere i at møde frem kl. 16 til dette interessante møde.
Først hørte vi om Beredskabsforbundet, som vi alle troede vi
kendte, men da konsulent Benthe Petersen havde sluttet sin
beretning var vi meget klogere. Forbundet er det
foreningsmæssige ståsted for de frivillige, der i dag tæller ca.
5.000 personer, fordelt på 102 kredse i 7 regioner.
Forbundets landskontor fungerer som et serviceorgan for alle
de frivillige, og hjælper ikke alene med organisatoriske
spørgsmål, men også i høj grad med information,
strategiplanlægning, økonomi og kurser. Her er konsulenterne
en vigtig samarbejdspartner for de lokale frivillige.
Landskontoret har også et specielt katastrofeberedskab, der går ud på at registrere, når borgere
melder sig efter en akut situation. Borgernes kompetencer bliver registreret, og hurtigt derefter
kan man fordele deres hjælp til de relevante steder. Desuden er en række personer uddannet til at
fungere som koordinerende ledere ved større opgaver.
Mange steder er der lokalt oprettet frivillige grupper til indsats eller støtte, som myndighederne
kan trække på, hvis de kommunale hjælpestyrker ikke rækker. Disse frivillige er fuldt uddannet til
at indgå i funktioner som brand- eller redningsfolk, samt til at etablere indkvartering eller
forplejning af såvel borgere som indsatspersonel. Mange frivillige indgår også i et internationalt
katastrofeberedskab, hvor de med kort varsel er klar til at blive udsendt som hjælpere hvis
regeringen ønsker det.

Efterfølgende fortalte kolonnechef Stig Hammerhøj, chef
for Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter, om centrets
organisation og opgaver.
I centrets ruinanlæg m.v. uddannes personel fra de
kommunale redningsberedskaber, Falck, Politi og Hjemmeværn
m.fl. Desuden er der i øjeblikket ca. 300 frivillige, som er
tilknyttet denne statslige enhed, og man er næsten på plads
med at opbygge og uddanne en frivillig indsatsstyrke, som også
kan stilles til rådighed ved løsning af internationale opgaver.

Til løsning af akutsituationer i det Storkøbenhavnske områder er der opstillet en række enheder,
som med 30 minutters varsel kan indsættes som supplement til det daglige beredskab.
Personellet, der alle er frivillige, alarmeres via "Voice Broadcast" som sikrer at man indenfor få
minutter ved, hvem og hvor mange der kan møde frem.

Vi fik også lejlighed til at gå en rundtur i såvel Beredskabsforbundets moderne kontorer som i
Frivilligcentrets garager og depoter. En spændende oplevelse for mange af deltagerne.

Mødet sluttede på festlig vis af med julebuffet og socialt samvær i Frivilligcentrets kantine, før vi
skiltes ved 20-tiden.
- Niels Erik.

