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I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer
vil jeg under henvisning til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens
regnskaber m.m. i det følgende redegøre for de overvejelser og foranstaltninger, som beretningen giver anledning til.
Foranlediget af Rigsrevisionens beretning har Erhvervs- og Vækstministeriet taget initiativ til at rette op på de i beretningen rejste forhold. Styrelsernes forpligtelser i forhold til beredskabsplanlægningen er blevet
nedfældet, ligesom udarbejdelse eller opdatering af beredskabsplaner i
henhold til Beredskabsstyrelsens vejledning af juni 2014 er blevet iværksat. Beredskabsplanerne skal være udarbejdet inden udgangen af 2014.
I ministeriets regi er der identificeret fire områder, hvor varetagelse af
planlægning af beredskabsopgaver er nødvendige for opretholdelse og
videreførelse af samfundets kritiske funktioner. Disse fire områder er det
finansielle beredskab i Finanstilsynet, det sejladssikkerhedsmæssige beredskab i Søfartsstyrelsen, beredskabet på frekvensområdet i Erhvervsstyrelsen samt fyrværkerisikkerhed i Sikkerhedsstyrelsen.
For så vidt angår Finanstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen følges koordineringen i Den Nationale Operative Stab (NOST), ligesom Søfartsstyrelsen
har deltaget som øvelsestager og observatør i kriseøvelserne, herunder
KRISØV13, via NOST.
Grundet styrelsernes specialviden om den nødvendige operative indsats
på deres respektive områder har departementet uddelegeret beredskabsmyndigheden dertil. Det gælder både beredskabsplanlægning og den direkte kontakt til andre myndigheder med koordinerende opgaver, herunder f.eks. NOST, Politiets Efterretningstjeneste, Redningsrådet, Beredskabsstyrelsen mv. Styrelserne er derudover forpligtede til at orientere
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departementet i tilfælde af ulykker, katastrofer mv. samt ved gennemførelse af relevante større øvelser af beredskabet.
Med disse tiltag skulle beredskabslovens krav være opfyldt.
På den baggrund tager jeg Statsrevisorernes beretning til efterretning.
Kopi af denne redegørelse er fremsendt pr. e-mail til Rigsrevisionen,
rr@rigsrevisionen.dk.

Med venlig hilsen

Henrik Sass Larsen

