
 

 

 

Høringsbrev 

 

 

Høring: Brug af data til beredskabskommunikation 
 

ANMODNING OM BEMÆRKNINGER 
Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har fokus på fort-
sat stabil drift af talekommunikation til beredskabsbrug. Rigspolitiet har der-
udover fået til opgave at komme med forslag til, hvordan og hvornår tale-
kommunikationen kan suppleres med sikker datakommunikation mellem be-
redskaberne, således at man eksempelvis kan dele video og billeder på en 
sikker måde.  
 
Der er på den baggrund, gennemført et analysearbejde med fokus på de mu-
ligheder som brugen af data på sigt vil give i beredskabskommunikationen. 
Dette har resulteret i 6 foreløbige anbefalinger vedrørende data til bered-
skabsbrug. Rigspolitiet vil gerne anmode om bemærkninger til disse 6 fore-
løbige anbefalinger vedrørende data til brug for beredskabskommunikation.  
 
Center for Beredskabskommunikation (CFB) har identificeret følgende inte-
ressenter, som bedes afgive eventuelle bemærkninger til nærværende høring: 
 
• Justitsministeriet 

• Finansministeriet 

• Forsvarsministeriet 

• Forsvarskommandoen 

• Hjemmeværnskommandoen 

• Beredskabsstyrelsen 

• Sundhedsministeriet 

• Sundhedsstyrelsen 

• Styrelsen for Patientsikkerhed 

• Statens Serum Institut 

• Erhvervsministeriet 

• Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

• Energistyrelsen 

• Statens IT 

• Danske Regioner 

• Kommunernes Landsforening 

• Danske Beredskaber 
 
I høringen indgår samlet set 6 anbefalinger, 3 der umiddelbart kan igangsæt-
tes, og 3 hvor der skal foretages yderligere analyser. I materialet er beskrevet 
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Side 2 af 2   baggrund for analysen, mandat, de analyseaktiviteter anbefalingerne beror 
på, samt beskrivelser af hver enkel anbefaling. Der er ud over høringsmateri-
ale, vedlagt et svarbrev der evt. kan bruges til besvarelsen.  
 
Rigspolitiets skal senest den 08. juni 2021 have modtaget jeres skriftlige 
bemærkninger.  
 
Bemærkninger sendes til: 
Center for Beredskabskommunikation 
Nimbusparken 24, 4. 
2000 Frederiksberg 

  

Eller via e-mail til:   
KOS-CFB@politi.dk 

 
For yderligere oplysninger kontaktes projektleder Jesper Rasmussen på e-
mail: JRA050@politi.dk eller på telefon: 41889975.  

 

VIDERE PROCES 

Når nærværende høring er afsluttet samles de indkomne bemærkninger, med 

henblik på fastlæggelse af den videre retning for arbejdet med data til bered-

skabsbrug. 

 

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen 

Lene Maaløe Gisselø 
Centerchef center for beredskabskommunikation 

 

 


