
Politiets rolle i det civile beredskab 

Tilbage til forsiden. 
 

 

Politiets rolle i det civile beredskab i perioden fra starten på Den kolde krig og frem til beredskabslovens ændring i 2003, 

hvorefter det civile beredskab ændrede karakter blandt andet ved at man afskaffede civilregionerne og regionsamtmændene er 

beskrevet i en artikel (Poul Holt Pedersen og Jørgen Fried Pedersen ”Politiet og det civile beredskab, som en del af totalforsvaret 

under Den kolde krig”). 

I det følgende gennemgås derfor kun de ændringer, der er sket efter 2003. 

 

 

Som en konsekvens af ændringerne i beredskabsloven den 1. juli 2003, hvorefter de 7 civilregioner blev nedlagt (læs mere om 

det civile beredskab på regionalt niveau her), overtog politiet en række af de planlægningsmæssige og koordinerende opgaver 

inden for det civile beredskab, som ellers lå i regionerne hos regionsamtmanden. 

 

Det medførte oprettelsen af de regionale koordinerende stabe, med chefen for politiregionen som leder, til at varetage de 

koordinerende opgaver i forbindelse med større ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt uddannelses- og 

øvelsesvirksomhed. 

 

Går vi et skridt længere frem i tiden til politireformen i 2007 nedlægges politiregionerne og opgaverne med det koordinerende 

ansvar overgik til politidirektørerne i de 12 nye politikredse. 

 

I hver af landets 12 politikredse er der under ledelse af politidirektøren etableret en lokal beredskabsstab med henblik på 

varetagelsen af koordinerende opgaver på det beredskabsmæssige område. I de lokale beredskabsstabe indgår - ud over politiet 

- repræsentanter fra forsvarets regioner og Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscentre. Repræsentanter fra øvrige civile 

myndigheder m.fl. deltager efter behov. Hver enkelt repræsenteret myndighed deltager med egen kompetence i 

overensstemmelse med sektoransvarsprincippet, som er fastholdt som bærende princip for totalforsvaret (læs mere om 

totalforsvaret her). 

Det betyder, at hver enkelt myndighed fortsat har det beredskabsmæssige ansvar inden for eget myndighedsområde. Politiet 

varetager imidlertid nu entydigt den koordinerende ledelse, når flere myndigheder medvirker ved konkrete beredskabsindsatser. 

 

Med henblik på at styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i tilfælde af større kriser i Danmark 

blev der i 2005 oprettet en national operativ stab (NOST).  Læs om NOST her. 

 

 

 

 

 

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – 

regeringens og kongehusets atombunker”, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest 
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