Penge frem
for sikkerhed
Et forslag til ny struktur for beredskabet lægger
op til omfattende ændringer og besparelser.
Af Martin Hammer

Et forslag til besparelser på beredskabet bliver
mødt med hovedrysten af beredskabschefer
landet over. Forslaget, som lægger op til at skære
en fjerdedel af budgettet, er udarbejdet af revisionsformaet Deloitte på bestilling af regeringen.
Blandt forslagene er et statsligt brandvæsen og
lukning af elleve brandstationer. Med disse tiltag
mener Deloitte, at der kan spares op mod 430
millioner kroner ud af et budget på 1,9 milliarder
kroner.
“Helt ude i hampen,” lyder reaktionen fra Jørgen Pedersen, beredskabschef i
Aalborg.
Ændringer af
“Man kan ikke
spare 25 procent,
døgnvagter er
uden at det påvirker
ikke noget
sikkerheden. Det er
økonomien og ikke
politikerne bare
borgernes sikkerhed,
kan beslutte.
der er på dagsorden.”
Jørgen Petersen
Det er overensbakkes op af Niels
komststof, der
Mørup, der er beredskabschef i Nordsjælskal aftales af
lands Brandvæsen og
parterne.
formand for Foreningen af Kommunale
Beredskabschefer.
NIELS MØRUP, FORMAND FOR
FORENINGEN AF KOMMUNALE
“Det er ærgerligt,
BEREDSKABSCHEFER
at man vil lade økonomien bestemme i
stedet for borgernes
sikkerhed. Det kan kun betyde en dårligere service
over for borgere, institutioner og virksomheder,
og sikkerheden vil forringes, hvis brandstationer
lukkes.
Enkelte af spareforslagene blev indført ved årsskiftet, mens et udvalg skal arbejde videre med en
grundlæggende strukturreform af beredskabet H
martin.hammer.dk@gmail.com
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Beredskabet
kan spare en
erdedel
Sammen med V, DF og
K satte regeringen i
januar 2012 revisionsformaet Deloitte til at
analysere redningsberedskabet for at
pege på sparemuligheder. Deloitte mener,
der kan spares en erdedel af budgettet.

Nogle af spareforslagene

£ Brandvæsen skal
være statsligt
£ 11 brandstationer
skal lukkes
£ 183 færre køretøjer
£ 558 færre brandmænd
£ Deltidsbrandmænd
i stedet for fuldtidsbrandmænd
£ Afskaﬀelse af døgnvagter
£ Værnepligtige skal
indsættes som
brandmænd.

Sparekataloget
Deloittes ‘Budgetanalyse af redningsberedskabet’ kan ses på
Forsvarsministeriets
hjemmeside.

Læs mere
www.fmn.dk
Skriv ‘deloitte’ i
søgefeltet

Blandede
brandvæsner
Fredericia og Vejle
brandstationer er kommunale, mens brandstationen i Kolding er
drevet af Falck.

“Det er bedre, at vi selv
kommer på banen med
ideer til eﬀektivisering
end at noget bliver trukket ned over hovedet på
os,” siger tillidsmand
Erik Uldall Andersen,
Fredericia Brandstation
(th.), her sammen med
kollegerne Tommy Perez
(tv.) og Allan Weng.

Brandvæsnerne i Fredericia,
Kolding og Vejle overvejer
at etablere et fælles brandvæsen. Hermed håber de at
undgå store
besparelser.
Af Martin Hammer H foto: Niels Åge Skovbo

Som et modtræk mod planer om store
besparelser på beredskabet satser brandvæsnerne i Fredericia, Vejle og Kolding på en
sammenlægning. Det hilses velkommen af
brandmændene på Fredericia Brandstation.
“Ingen her er interesseret i statslige beredskaber,” siger Erik Uldall Andersen, der er
tillidsmand på Fredericia Brandstation.

Sakset
fra foa.dk
21.01.
PenSam-aast
helt i top
FOAs pensionsselskab var
blandt de allerbedste til at
forrente medlemmernes
penge sidste år, viser en
opgørelse ifølge dagbladet
Børsen.

15.01.
Her bliver der job at få
Aarhus Kommune har ophævet det ansættelsesstop
for social- og sundhedsansatte, der har eksisteret
i ﬂere år. Alle ledige stillinger
i kommunen bliver slået op
som såkaldte akutjob, som
er indført for at hjælpe
udfaldstruede.

11.01.
Kommuner
måtte træde til
Da det private hjemmeplejeﬁrma Nordpleje pludselig
meddelte, at det drejede
nøglen om med øjeblikkelig
virkning, ﬁk de travlt i ﬂere
nordsjællandske kommuner,
blandt andet i Halsnæs.
Her ventede 28 borgere
på hjælp til personlig pleje
fra ﬁrmaet samme aften.

08.01.
Helt slut med en
smøg på arbejde
En smøg i pausen kan koste
dig dit job. Det bliver situationen for ansatte i Aarhus
Kommune, som fra 1. marts
indfører totalt rygeforbud,
hvor de ansatte ikke må
ryge i arbejdstiden, heller
ikke udenfor.

Brandvæsner
vil fusionere
Han er blandt andet bekymret over forslagene om at
afskaffe døgnvagter og om
bemanding med deltidsbrandmænd. Det kan betyde en
længere responstid:
“Deltidsbrandmændene
skal først hjemmefra og køre
ned til brandstationen, og
med høj sne vil det tage lang
tid. Sikkerheden vil blive
meget forringet,” siger Erik
Uldall Andersen og påpeger, at

selv få minutter ekstra kan
betyde, at det går helt galt.
Forestillingen om, at brandmændene sidder og triller
tommelfingre, mens de venter
på, at alarmen skal lyde, holder
ikke, pointerer Erik Uldall
Andersen.
“Vi løser en masse opgaver
for kommunen. Service de
ellers måtte ud at købe,” siger
han. Opgaverne løses døgnet
rundt og omfatter for eksem-

08.01.
Ny ﬂeksjoblov
er en spareøvelse
pel løft af ældre på plejehjem,
afdækning efter indbrud,
reparationer og service på hele
kommunens vognpark, elevatoralarmer og nedtagning af
flag ved solnedgang.
“Alle de besparelser! sukker
Erik Uldall Andersen. “Der er i
forvejen skåret ind til benet.
Men folk forventer, at når
deres hus brænder, så kommer
der en brandbil.” H

Fra årsskiftet gælder helt
nye regler for ﬂeksjob.
“Vi har ikke kunnet ﬂytte
et komma, og det vidner
desværre om, at regeringen
alene har haft besparelser
for øje og ikke de bedst mulige forhold for mennesker,
der er handicappede eller
nedslidte,” siger FOAs næstformand, Mona Striib.

Læs ﬂere nyheder
på foa.dk
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