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Orientering: Strukturændringer i redningsberedskabet.
2014-18811.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Energiudvalget godkender, at følgende anbefalinger om strukturændringer i redningsberedskabet sendes til kommentering i Beredskabskommissionen:
 At Aalborg Kommune søger et bredt samarbejde med de øvrige kommuner i Nordjylland
om fælles beredskab.
 At fastholde, at forebyggelse og afhjælpende beredskab er samhørige.
 At der vælges en samarbejdsform, hvor serviceområderne kan fastholdes, og
at byrådet herefter godkender ovenstående anbefalinger, jf. afsnittet om den videre proces.

Sagsfremstilling
Indledning
Med baggrund i den aftale Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået vedrørende
kommunernes redningsberedskab, som indebærer at, antallet af organiserede beredskaber fra 2016
skal reduceres til max. 20 i hele landet, og der skal ske en væsentlig reduktion af omkostningerne til
beredskabet, vil redningsberedskabet i Aalborg Kommune dermed blive berørt af aftalen.
Baggrund
Redningsberedskabet i Aalborg Kommune varetages af Beredskabscenter Aalborg, som er en kommunal enhed, der er organiseret som en virksomhed efter selvforvaltningsaftalen med Aalborg Byråd. Visionen og idegrundlaget for Beredskabscenter Aalborg er at skabe et godt og fagligt solidt
beredskab til lavest mulige omkostninger ved at inddrage andre opgaver i virksomhedens virke, så
alle ressourcer anvendes optimalt, dette med sigte om også at kunne opbygge og fastholde en god
arbejdsplads. Dette gør, at virksomheden kan drives ud fra et grundlag om et solidt beredskab med
lavest mulig finansiering via skatter. Den alternative finansiering sker ved udførelse af serviceopgaver i det offentlige regi.
Beredskabscenter Aalborg er organiseret med tre kerneområder, som fungerer i en fællesorganisation. Det er Myndighedsområdet, Operationelt beredskab, og Serviceområdet. De tre områder fungerer med respekt for lovgivningen med fælles ledelse og fælles ejendom og materiel og med fælles
personale. Det økonomiske grundlag for alle tre områder er således afhængigt af de to andre områder, hvorfor en opdeling vi få store konsekvenser ikke mindst for økonomien, - men også konsekvenser på andre områder. Beredskabet har pt. 17 forskellige forretningsområder, som giver et
dækningsbidrag til finansieringen af beredskabet, der vil mangle, såfremt de tre områder adskilles.
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Myndighedsområdet omfatter al myndighed efter Beredskabsloven og delvis efter byggeloven. Det
omfatter sagsbehandling ved byggeri, det omfatter brandsyn, og det omfatter den mere taktiske del
af brandforebyggelse. Myndighedsområdet omfatter også koordineringen af Aalborg Kommunes
beredskabsplanlægning for alle kommunens sektorer. Det omfatter krisestyring og kriseledelse, når
der sker utilsigtede hændelser, uanset i hvilken sektor i kommunen det opstår.
Operationelt beredskab er det der populært kan kaldes opgaver med ”Horn og Blink” (brandvæsen).
Det er beredskabet der rykker ud, når ulykken er sket. Det er et beredskab, som skal have kort responstid, og det er et beredskab med personale med kompetence til netop disse opgaver, en kompetence, der bl.a. opretholdes ved, at operationelt beredskab er med til at løse en del af opgaverne på
myndighedsområdet.
Serviceområdet er ”forretningsområder” i form af services, vi leverer til andre offentlige instanser.
Det er indtægtsdækkede områder, hvor bl.a. personaleressourcer fra beredskabsområdet anvendes
optimalt, således at når der ikke er beredskabsopgaver, løses serviceopgaver.
Økonomi
I aftalen mellem KL og Regeringen er reduktion i omkostningerne ved strukturændringen for hele
landet afsat til 50 mio. kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016, hvilket for Aalborg Kommune vil udgør en
andel på 1.825.160 kr. i 2015 og 2.737.740 kr. i 2016. Herudover indgår beredskabet i Moderniseringsaftalen med 3,5 mio. kr. for 2015.
Omkostningerne for redningsberedskabet i de enkelte kommuner svinger fra under 200 kr. til over
600 kr. pr indbygger. Redningsberedskabet i Aalborg Kommune har kostet 195 kr. pr indbygger
(2014-priser) i gennemsnit de seneste år og var i 2013 på 202 kr. pr indbygger, hvilket er i landets
laveste del, dette grundet allerede gennemførte rationaliseringer og grundet den virksomhedsstruktur- og drift, vi har.
Besparelsen ved den kommende strukturændring skal således findes ved, at redningsberedskabet
samarbejder med de øvrige kommuners beredskaber i Nordjylland på en måde så stordriftsfordel
kan udnyttes fuldt ud.
Dette vil medføre en rationel udnyttelse af ressourcerne men forudses også at medføre reduktioner i
personalet samt en serviceforringelse ved lukning af enkelte stationer.
For redningsberedskabet i Aalborg Kommune er det vigtigt for at bevare eksistensen af Beredskabscenter Aalborg, at kunne fastholde de tre kerneområder samlet, Operative opgaver, Myndighedsopgaver og Serviceopgaver. Det er vigtigt ud fra både økonomiske forhold og ud fra faglige
hensyn.
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Proces
I regi af KKR er det besluttet, at en arbejdsgruppe med kommunaldirektører skal udarbejde et forslag til et fremtidigt samarbejde de nordjyske kommuner imellem. Kravet om kun 20 beredskaber i
Danmark medfører at Nordjylland skal have væsentligt færre beredskaber efter strukturændringen.
Der udarbejdes en rapport om, at arbejdet er igangsat til forelæggelse for KKR.
Samlet vurdering
Det er Beredskabscenter Aalborgs mål at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg
Byråd.
Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at der etableres et bredt fælles beredskab for Nordjylland,
så der skabes størst muligt grundlag for, at effektiviseringer kan gennemføres.
Samtidigt er det afgørende, at Beredskabscenter Aalborg kan fastholde den synergi, der allerede er
skabt ved at drive serviceopgaver i offentligt regi. Forsvinder denne mulighed, vil det medføre en
yderligere forringelse af det beredskabsmæssige serviceniveau, da overskuddet fra serviceaktiviteterne i dag er med til at sikre et godt og billigt beredskab i Aalborg Kommune.
Den videre proces
Efter behandling i Miljø- og Energiudvalget sendes sagen til udtalelse hos Beredskabskommissionen. Hvis der fremkommer bemærkninger fra Beredskabskommissionen, forelægges dette igen for
Miljø- og Energiudvalget og derefter byrådet. Hvis der ikke fremkommer bemærkninger fra Beredskabskommissionen, sendes forslaget direkte til byrådsbehandling.
---Følgende bilag er vedhæftet:

Bilag 1 - Brev fra Kommunernes Landsforening (KL) vedr. redningsberedskabet i økonomiaftalen
for 2015
Bilag 2 - Notat vedr. redningsberedskabet i Aalborg Kommune
Bilag 3 - De tre kerneområders sammenhøringhed
Bilag 4 - Supplerende materiale
Beslutning:
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.
1. at blev godkendt.
2. at blev anbefalet.
Tommy Eggers og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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