Det civile beredskab på lands- og landsdelsniveau
Tilbage til forsiden.
Dette er et uddrag af kapitel 5 i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed”, 2. udgave.
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Overordnet organisering
Den danske regerings overvejelser i forbindelse med sikkerhedspolitiske kriser har siden slutningen af 50’erne fundet – og finder
stadig - sted i regeringens sikkerhedsudvalg med deltagelse af statsministeren (der er formand), forsvarsministeren,
udenrigsministeren, justitsministeren - og Indenrigsministeren efter behov.
Til støtte for sekretariat for civilt beredskab blev der nedsat et koordinationsudvalg for det civile beredskab med deltagelse af
departementschefer fra relevante ministerier og cheferne for Civilforsvarsstyrelsen.
Udvalget er direkte underordnet regeringens sikkerhedsudvalg, som det skulle aflaste og forberede beslutningsgrundlag for. Det
var således udvalgets opgave at rådgive og koordinere inden for arbejdet i det danske civile beredskab – og principielle
problemer inden for NATO’s civile beredskabskomiteer.
Udvalget ophørte uformelt i 1966, men genopstod senere under navnet embedsmandsudvalg for sikkerhedsspørgsmål og udvidet
med cheferne for henholdsvis Politiets- og Forsvarets Efterretningstjeneste.
I en situation med international spænding skal embedsmandsudvalget indgå i Kriseberedskabsgruppen som dennes ledelse.
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Forsvarskommandoen og Civilforsvarsstyrelsen. Gruppen skal rådgive og anbefale omkring beredskabsmæssige forhold inden for
totalforsvaret. Kriseberedskabsgruppen har uformelt været nedlagt, men genopstod efter terrorangrebet på USA den 11.
september 2001.
Tilspidses en situationen kan det blive nødvendigt at krisestyringsorganisationen mødes med korte intervaller eller er samlet hele
tiden. I en situation, hvor København skønnes for usikkert et sted at opholde sig, vil krisestyringsorganisationen og regeringen
flytte til et såkaldt ”udflytningsanlæg” – også kaldet et REGAN for REGerings Anlæg.

Landsdelene
I 1960 besluttede man at inddele det civile beredskab i en regional struktur af hensyn til samarbejdet med forsvarets, politiets
og civilforsvarets tilsvarende regionale organer (Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her).
På baggrund af efterretninger under Den kolde krig ansås det for nærliggende, at Danmark i tilfælde af krig ville blive delt i to
ved Storebælt.
Under hensyn til denne risiko oprettedes der derfor tillige en landsdelsledelse (”landsdelsskyggeadministration”), der havde til
formål under krise eller krig at sikre et ledelsesorgan på begge sider af Storebælt.
Sekretariatet udpegede en lokalitet til landsdelsledelsen i Hobro.

Nedlæggelse af landsdelsniveauet
Retningslinjerne for samarbejde i krigstid på landsdels- og regionalt niveau mellem forsvaret, civilforsvaret, politiets og de
(øvrige) civile beredskabsadministrationschefer blev revideret i 1984 eftersom REGAN VEST siden åbningen i 1969 havde givet
plads til, at nøglepersoner fra alle de vigtigste ministerier og styrelser kunne arbejde i bygningsmæssigt sikrede faciliteter vest
for Storebælt. Man kunne derved placere samme antal embedsmænd i hver landsdel og således også dække arbejdsområderne
lige godt i de to landsdele, uanset til hvilken landsdel regeringen valgte at flytte hen.

Læs mere i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker”.

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST –
regeringens og kongehusets atombunker” Billesø & Baltzer 2011, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest

