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Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og Beredskab Øst indgår samar-
bejdsaftale om kompetenceudviklingsaktiviteter 

Der er i december 2016 indgået et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen 
Teknisk Skole og Beredskab Øst, om at styrke videndelingen og samarbejdet 
parterne imellem. 

 
Rasmus Storgaard udtaler: ”Beredskabsstyrelsen 
Teknisk Skole kan med aftalen trække på instruktø-
rer fra Beredskab Øst ved afviklingen af kompeten-
ceudviklingsaktiviteter såsom kurser, seminarer 
mv., på samme måde som Beredskab Øst kan 
trække på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i 
forbindelse med den operative kompetenceudvik-
ling af beredskabet mv.” 
 
 
Martin Thomsen udtaler: ”Skolen samarbejder alle-
rede med andre dele af det danske beredskab. Er-
faringen herfra viser, at disse samarbejder, afføder 
synergieffekter ved de involverede parter, gennem 
at sikre inddragelse af viden fra skolens uddannel-
ser og deltagelse i forskning samt praksis fra de 
operative beredskaber. Derved sikres overførsel af 
såvel den nyeste indhentede viden som praksis, til 
glæde for begge parter.” 
 

Såvel Rasmus Storgaard som Martin Thomsen udtaler, at det endvidere er en 
klar forventning, at samarbejdet vil komme resten af beredskabet til gavn. 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
 
Rasmus Storgaard 
Beredskabschef 
Direkte telefon: 45 20 11 21 

  

 

Dato: 15-12-2016 
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