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Til
Beredskabskommissionen
v/Borgmester Kirstine Bille/Jan Petersen
kb@syddjurs.dk/ jp@norddjurs.dk

Sluk den interne brand i beredskabskommissionen?
Alt andet lige må det være billigere med et fællesberedskab!
Det kan godt være, at politikere i Norddjurs mener, at de kan gøre arbejdet billigere selv, og at
fællesskabet med Syddjurs hænger i en tynd tråd. Men det er dog offentligt kendt, at Norddjurs
gennem fællesskabet har opnået store besparelser. Norddjurs brugte i 2007 11.2 mio. kr. på
beredskabet og budgetforslaget for 2012 arbejder med 8.340 mio. kr. Fællesskabet har således givet
mere end 2 mio. kr. i besparelse for kommunen, når reguleringer omkring stationerne i Kolind
(484.000 kr.) og indsatslederen i Allingåbro (370.000 kr.) medtages. Prisstigningerne siden 2007 er
besparelser oveni.
Den fejlbehæftede udbudsrunde har medført tillægsbevillinger. Javist, men Brand & Redning
Djursland er fortsat billigere end Falcks bud på 18.6 mio. hvoraf 8.950 mio. kr. i givet fald
kontraktligt ville påhvile Norddjurs og 9.650 mio. Syddjurs.
De mange tillægsbevillinger har bragt sindene i kog hos flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i
Norddjurs. Og nu er bægeret fyldt. Der skal spares på antallet af stationer i Syddjurs.
I Syddjurs er der 5 stationer og i Norddjurs er der kun 4. Man har helt glemt, at for at løse
tankvognsproblematikken for et par måneder siden, så alle stationer havde 1 tankvogn, måtte der en
tillægsbevilling til for at Allingåbro fortsat kunne få 2 tankbiler – én yderligere end alle andre.
I Norddjurs har man valgt lidt færre stationer med lidt større bemanding. I Syddjurs har man valgt
flere stationer med færre brandfolk. Der er fordelt 151 brandfolk på samtlige stationer med 82 i
Syddjurs og 69 i Norddjurs. Fordelte man mandskabet efter kommunernes befolkningsantal skulle
Syddjurs aflevere 2 brandfolk til Norddjurs for at ligedelingen var optimal.
2 brandfolk til Syddjurs, en ekstra tankvogn til Norddjurs.
Er det årsagen til den ulmende utilfredshed?
I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at enhver af de oplistede brandstationer, Hornslet, Kolind og
Rønde, som er nævnt i besparelsessammenhæng, hver for sig koster fællesskabet mindre, end der i
budgettet er afsat til administrationsudgifter (herunder administrationsbidrag til Norddjurs
Kommune) for hele fællesskabet. Set med de briller er løsningen ikke en reduktion af
stationsantallet i Syddjurs. En eventuel besparelse må indvirke ligeligt på serviceniveauet i begge
kommuner.
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De nuværende ressourcer er i Syddjurs fordelt på en god og decentral måde med optimale
hjælpemuligheder fra ikke for fjerntliggende nabostationer i en kommune med en helt anden fysisk
udformning end Norddjurs, der er ganske uden større halvøer. Vi bakker stærkt op om vore
repræsentanter i beredskabskommissionen. Med en ligelig fordeling af udgifterne til begge
kommuner er det ikke de enkelte kommuners primære opgave at reducere beredskabet i
nabokommunen med begrundelsen, at de ligger for tæt og koster alt for meget i tillægsbevillinger.
Tillægsbevillinger findes i andre årsager. f.eks. i det usædvanlige lave og fejlfyldte
udbudsmateriale, som kommissionen i bund og grund vel selv har ansvaret for, når ret skal være ret.
Med i overvejelserne i forhold til den sparede lønudgift skal også det relativt store ressourcespild,
der følger af at nedlægge en station. Uddannelsen af en brandmand koster 100.000 kr. Uddannelsen
af en holdleder yderligere 200.000 kr. Disse penge er smidt ud af vinduet, idet en brandmand ikke
kan overflyttes til tjeneste på en nabostation alene af grunde som responstid og krav om fremmøde
ved alarm inden for ganske få minutter. Det sætter maximale begrænsninger for bo- eller
arbejdsafstand fra stationen. Med andre ord, skal der ansættes nye brandfolk ved en anden station på grund af den valgte besparelse - medfører det automatisk et uddannelseskrav, hvis det
overhovedet er muligt at finde potentielle nye, frivillige brandfolk.
Der har ikke været megen arbejdsro siden det fælles beredskab så dagens lys. Den konstante uro er
kilde til utryghed blandt befolkningen som helhed og det frivillige mandskab i særdeleshed. Sluk
dog den brand i stedet for at fortsætte med at bære ved til bålet. Det er at lege med ilden (næppe en
opgave for en beredskabskommission).
Set med vore briller har vi i Syddjurs et billigt og godt beredskab. Distriktsrådet er derfor ganske
enig med beredskabskommissionens Syddjursvalgte medlemmer i, at den valgte struktur med de
nuværende stationsplaceringer er både nødvendig og tilstrækkelig under hensyn til kommunens
geografiske form.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for
Borgerforeningen Mols – distriktsråd for Mols og Helgenæs.
Jørgen Ørgård
Gl. Kirkevej 7
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