Til borgmesteren

Vedr. redningsberedskabet i økonomiaftalen for 2015
Der indgår en tekst om redningsberedskabet i den økonomiske aftale for
2015 (ØA15). Nedenfor er en kort uddybning af baggrund for og indhold i
aftalen.
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I forbindelse med det sidste forlig i Folketinget om beredskabet vedtog et
meget stort flertal, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der skulle
komme med forslag til en ny struktur for beredskabet, der skulle samle beredskabet i færre og større enheder, ligesom udvalget skulle komme med
forslag til betydelige besparelser på området.
Strukturudvalget er tæt på at færdiggøre sit arbejde, og teksten i ØA15 om
redningsberedskabet er en direkte konsekvens af dette arbejde.
Strukturudvalget tager udgangspunkt i Deloittes strukturmodeller, som samlede det statslige og kommunale beredskab i en fælles struktur, i enten statslig eller kommunal regi. Som det fremgår af ØA15, har vi haft held med
fuldt ud at fastholde beredskabet i kommunalt regi med respekt for de store
lokale forskelle, som beredskaberne i kommunerne naturligt er indrettet
efter.
I strukturudvalget talte statens repræsentanter for en inddeling af det kommunale beredskab i enheder svarende til politikredsene, som der er 12 af.
Fra KL talte vi for en model, hvor kommunerne selv finder sammen i større
enheder. Enden blev KL’s model, hvor kommunerne selv finder sammen,
men med et loft på antallet af enheder, nemlig 20.
I ØA15 er besparelsen på beredskabet delt op i to poster. Den ene post er
omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio. kr. stigende til 75
mio. kr. for kommunerne under ét. Den anden post er på 100 mio. kr., og
denne post tilhører moderniseringspuljen. Det betyder, at pengene bliver i
kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten. Når så stor en del af
besparelsen som de 100 mio. kr. ligger i moderniseringspuljen, så skyldes
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det netop, at kommunernes omkostningsniveauer til beredskabsopgaven er
meget forskellige med afledt forskellige gevinstpotentialer.
Når kommunerne har fundet sammen i nye og større enheder, skal man
gennemføre en risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder.
Det er på baggrund af den, at man politisk kan tage nærmere stilling til,
hvordan man kan og vil hente det provenu, der skal hentes. Først når der
ligger en sådan dimensionering, kan man sige mere præcist, hvad konsekvenserne helt konkret bliver.
Strukturudvalget har i sit arbejde belyst mulige effektiviseringer af beredskabet på baggrund af de analyser, som Deloitte har lavet, og som blev offentliggjort i 2012. Den ene del er effektiviseringer funderet i den nye struktur. Den anden del er effektiviseringer, der har baggrund i 16 effektiviseringsforslag, som Deloitte er kommet med.
De nye og større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages i staten. Der skal derfor nu optages drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation.
Det fremgår af ØA15, at staten vil gennemføre effektiviseringer i det statslige beredskab, der fra 2017 omfatter 125 mio. kr. Det er vigtigt at slå fast,
at dette ikke er en post, der er forhandlet eller aftalt med KL. Det er en
oplysning, som Regeringen har fremlagt i forhandlingerne.
Det forventes, at redningsberedskabets strukturudvalg afslutter sit arbejde
endeligt inden udgangen af august 2014.
Det er meget vigtigt at fastholde et stærkt politisk fokus både på indhold og
proces, så vi kan komme i mål med en ny kommunalt funderet beredskabsstruktur, der får alle med i det mest relevante og effektive fælleskab, men
også har robusthed nok til at optage de nye opgaver, som måtte tilgå området fra staten. KL og KKR vil fremadrettet følge processerne med at skabe
de nye og større, kommunale enheder for beredskabet tæt, og herunder
støtte bestræbelser på at få alle kommuner med fra start.
Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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