Knebel, den 29. okt. 2015
Til Finansministeren og KL
min@fm.dk & kl@kl.dk

Fusion af beredskaber dybt bekymrende
Vi er dybt bekymrede. Ideen med reformen af beredskaberne i Danmark var at høste rationaler på
ledelsesniveau og ved bedre koordinering af området med fortsat højt serviceniveau for borgerne.
Men nu ser vi, at det fører til konkrete forringelser af det helt lokale beredskab.
Allerede tilbage i januar 2009 har kommunerne Norddjurs og Syddjurs truffet beslutning om etableringen af et
samordnet beredskab for hele Djursland. På den baggrund er Brand og Redning Djursland blevet oprettet som et fælles
kommunalt beredskab (§ 60 selskab) i medfør af loven om kommunernes styrelse. Med den beslutning blev der
indarbejdet rationaliseringsgevinster for beredskabet i de to kommuner.
Efterfølgende er Den forrige Regering og KL blevet enige om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal have etableret
nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder.
Betalingsmodellen som ejerforholdet i fremtiden hviler på, er udarbejdet på baggrund af principbeslutningen om at
samordne beredskabet, hvor det blev lagt til grund, at kommunerne bidrager med de midler, de hver især anvender på
deres beredskaber. Det betyder, at Syddjurs og Norddjurs kommune nødes at reducere gennem to fusioner og ikke kun
én.
Fra aftalen citeres:
»Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af
organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige
effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne,«
Og videre anføres: »Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har
etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere
kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.« Det kommunale

bloktilskud nedreguleres i 2015, 2016 og frem.
Det er således 2. gang, at vores lokale beredskab er udsat for fusion
og reduktion. Den første reduktion lod os tilbage med en
beredskabsstyrke på 16 frivillige deltidsbrandmænd, en tanksprøjte
med 5.000 liter vand og 6 siddepladser. Dertil en tankvogn med
8.000 liter vand, miljøpakning og 3 siddepladser.
Med regeringens og KL`s krav om fusion tvinges kommunerne –
med reduktion af bloktilskuddene hængende overhovet - til
yderligere besparelser. Ideen med reformen af beredskaberne til 20
Brandstationernes placering inkl. nabostationer
beredskaber var at høste rationaler på ledelsesniveau og ved bedre
koordinering af området. Men nu ser vi, at det fører til konkrete
forringelser af det helt lokale beredskab. Det har vist sig, at vore lokale beslutningstagere - med et godt, grundigt og
velgennemarbejdet forsøg på at leve op til aftalen mellem regering og KL - ikke har kunnet klare opgaven uden
væsentlige serviceforringelser til følge, og det var jo netop meningen
- som også anført i aftalen – at der fortsat sikres et højt
serviceniveau.
Forliget mellem den tidligere regering og KL betyder, at der
fremover skæres 6,8 millioner kroner af statsstøtten til beredskabet
for Djursland-kommunerne, Randers og Favrskov. Derfor sløjfes der
tre chefstillinger ved udgangen af i år. Samtidig er der lagt op til, at
stillinger for seks deltidsansatte indsatsledere forsvinder. Men
sparekravet er så massivt, at der også nedlægges i gennemsnit
mellem en og to medarbejdere på hver af de 10 kommunalt drevne
brandstationer i det ny beredskab. Den præcise fordeling er endnu

er ironisk nok blevet til:

Sikkerheden - som forudsat i aftalen mellem KL
og Regeringen - er just kun til stede på logoet.
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ikke fastlagt. Politikernes bestræbelser lokalt er opdelt i to faser, således at der i første fase bespares 3 mio. og i 2. fase
3.8 mio.
Første fase medfører, at der gradueres i typer stationer:
4 specialstationer (Randers, Ebeltoft, Hornslet og Grenå)
6 klyngestationer (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rønde, Kolind og
Allingåbro)
4 basisstationer (Langå, Øster Tørslev, Fjellerup og Knebel)
Basisstationer skal kunne stille med:
1 holdleder + 3 brandmænd sv.t. en reduceret udrykning og
1 tanksprøjte
Beredskabet lokalt på Mols og Helgenæs reduceres helt kontant med 1
holdleder og 3 brandmænd samt 1 tankvogn med miljøpakning og
reduceret mulighed for hjælp ved trafikuheld, hvor modtræk ikke
længere kan etableres med tankbilen.
Områdets 24 landsbyer, nationalpark, flere store sommerhusområder, to
efterskoler, et stort fuglsøcenter med op til 320 overnattende gæster,
samt store landbrugsbedrifter skal nu leve med et reduceret beredskab,
som har vand til slukning i 12 min. indtil der - efter op til 24 min - kan
være en vandreserve til stede fra en nabostation.

Områdets 24 landsbyer, nationalpark, flere
store sommerhusområder, to efterskoler, et stort
fuglsøcenter med op til 320 overnattende gæster,
samt store landbrugsbedrifter, skal nu leve med
et reduceret beredskab, som har vand til
slukning i 12 min. før der efter op til 24 min kan
være en vandreserve til stede fra en nabostation.

Det er vores helt klare opfattelse, at sætningen ”mens der fortsat sikres
et højt serviceniveau for borgerne” slet ikke holder vand.
Forudsætningen om fortsat højt serviceniveau for borgerne opfyldes
overhovedet ikke med samordningens første fase. Vi kan ikke få øje på,
at der ved en samordning af de fire kommuners beredskab er et
effektiviserings og harmoniseringspotentiale i størrelsesordenen ca. 3 mio. kroner, som kan realiseres, og som ikke får
negative konsekvenser for serviceniveauet eller borgernes sikkerhed.
Dette synspunkt understøttes i høj grad af udmeldinger fra vore lokale repræsentanter i de fælles beslutningsfora. Bl.a.
lyder det: »Det her er en forringelse. Men vi står med en bunden opgave, og der er arbejdet hårdt på at finde en
forsvarlig løsning. Det ser ud til at lykkes. Men jeg har naturligvis forståelse for bekymringer hos brandfolk og
borgere,« siger Claus Wistoft (V), borgmester i Syddjurs Kommune og formand for det eksisterende fælles beredskab
på Djursland.
Politikerne valgte i fase 1 at sige nej til lukninger, der ville ramme de fire i fase1 reducerede basisstationer, og
Borgmestrene i de fire kommuner har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening og den ny regering i håb om,
at sagen igen kan komme til forhandling mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den nuværende aftale
kræver helt uacceptable serviceforringelser. Det turde nærme sig en katastrofe, hvis fase 2, den sidste sparerunde næste
år, lukker helt ned for et område med lige så mange indbyggere som de tættere befolkede byområder, hvor man finder
det rimeligt at opretholde klyngestationer. Mols og Helgenæs fordobler sit indbyggertal om sommeren.
Afslutningsvis minder vi om, at aftalen som sådan næppe gavner regeringens intention om at styrke udkants Danmark
og vi vil gerne opfordre ministeren og KL til at genforhandle aftalen inden fase to implementeres.
I håb om forståelse og med venlig hilsen

Jørgen Ørgård
Formand for Borgerforeningen Mols – Distriktsrådet for Mols og Helgenæs
Gl. Kirkevej 7
8420 Knebel
Tlf. 40289918
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