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Disposition
•

•

Historisk overflyvning
• Aftale om redningsberedskabet 2012
• Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012
• Aftale om redningsberedskabet 2013 – 2014
• Redningsberedskabets Strukturudvalg
• Afrapportering fra Redningsberedskabets
Strukturudvalg 2014
• Vækstpakken og Den økonomiske aftale mellem
regeringen og KL
Hvad er der gang i lige nu
• Hvilken betydning får strukturændringen
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Aftale om Redningsberedskabet 2012
• Som optakt til forhandlingerne om en ny aftale for redningsberedskabet
for 2012 besluttede ØU d. 26. oktober 2011, at ”…Forsvarsministeriet og
Finansministeriet med bistand fra eksterne konsulenter i foråret 2012
gennemfører en omfattende budgetanalyse af det samlede offentlige
redningsberedskab med henblik på at anvise yderligere tilpasnings- og
effektiviseringspotentialer i det samlede statslige og kommunale
beredskab.”
• I ’Aftale om Redningsberedskabet 2012’ mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti og Konservative fremgår det endvidere, at ”analysen
gennemføres med henblik på - i lyset af de økonomiske udfordringer
samfundet står overfor – at sikre fastholdelsen af et tidssvarende og
forsvarligt redningsberedskab. Dermed har analysen ikke alene til formål
at identificere effektiviseringspotentialer, men skal også medvirke til at
sikre, at redningsberedskabet samlet set er dimensioneret på den mest
hensigtsmæssige måde.”
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Aftale om Redningsberedskabet 2012
• Budgetforbedringer
• Størst mulige realiserbare provenu, der
som minimum skal udgøre 50 mio. kr. årligt
ved fuld indfasning
• Styregruppe, projektgruppe
• FM, FMN, KL, BRS, Deloitte
• Følgegruppe
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Aftale om Redningsberedskabet 2012
•
•
•
•
•

Flere tværkommunale samarbejder
Tolv tværkommunale beredskabskredse
Tolv statslige beredskabskredse
Fem statslige beredskabskredse
Deloitte pegede på, at der ved en
strukturændring og inkl. effektiviseringsanalyserne kan realiseres et provenu på ca. 340
til 430 mio. kr. årligt svarende ca. 18-23 pct. af
redningsberedskabets samlede budget i 2011
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Aftale om redningsberedskabet
2013 - 2014
• Aftaleparterne var enige om, at
redningsberedskabet – i lyset af de
økonomiske udfordringer samfundet står
overfor - skulle effektiviseres, så det sikres, at
beredskabet er dimensioneret netop
tilstrækkeligt.
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Aftale om redningsberedskabet
2013 - 2014
• Parterne var enige om, at der i løbet af
forligsperioden skulle gennemføres et
udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde
et oplæg til en grundlæggende
strukturændring af det samlede
redningsberedskab. Resultatet af arbejdet
skulle indgå i fastlæggelsen af
redningsberedskabets økonomi efter 2014.
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Redningsberedskabets Strukturudvalg
• Sammensat af en ekstern formand og en række
repræsentanter for:
–
–
–
–
–
–
–

En række ministerier
Rigspolitiet
Beredskabsstyrelsen
KL
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
En særlig ekspert med erfaring fra beredskabsområdet
og forskningsverdenen

• Stort set klar april måned 2014
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Vækstpakken
•

Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative
Folkeparti om en vækstpakke
– Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti var enige om initiativ
106.

•

Gennemførelse af en strukturreform af
redningsberedskabet og dermed frigørelse af et samlet
nettoprovenu på
–
–
–

75 mio. kr. i 2015
150 mio. kr. i 2016
200 mio. kr. fra 2017 og frem til disponering i en vækstaftale.
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Vækstpakken
• Nettoprovenu
– Det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i
2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem
– Parterne var enige om samtidig at reducere den statslige
ramme med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125
mio. kr. i 2017 og frem
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Vækstpakken
•

Forenkling af organiseringen på beredskabsområdet
–
–
–

•

Betydelige effektiviseringsgevinster
Samtidigt højt serviceniveau for borgerne.
Det kunne bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale
enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at
sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale
og statslige beredskab.

I løbet af 2015 udarbejdes en konkret implementeringsplan,
der udmønter de forudsatte effektiviseringer i 2016 og frem.
Planen vil danne grundlag for en ny flerårig beredskabsaftale.
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Den økonomiske aftale mellem
regeringen og KL
Udover nedreguleringen i bloktilskuddet er regeringen og KL enige
om:
• At det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og
frem.
• At kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye
tværkommunale samarbejder i form af op mod 20
beredskabsenheder.
• At de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne
mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere
specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten.
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Strukturudvalgets konklusioner
• Samlet risikobillede
– Risici af national og lokal karakter

• Niveaudeling
– Ikke alle skal kunne alt

• Fri disponering
– Nærmeste relevante enhed afsendes

• Standardisering og større enheder
– Stordriftsfordele, øget fagligt miljø

• Responstid – ikke afgangstid
– Borgerne i centrum

• Entydigt myndighedsansvar
– For operative, forebyggende og planlægningsmæssige opgaver

• Entydig kommandostruktur
– Understøttelse af nuværende struktur, fokus på omfattende og langvarende indsatser
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Afledte konsekvenser og udfordringer
• Kommunerne skal etablere op til 20 beredskabsenheder
• Samordnet beredskab med myndighedsansvar => §60
•
•
•
•
•
•
•

Afdækning af tilhørende økonomi
Beredskabsfaglige hensyn
Godkendelse af §60-selskaber
Ændring af beredskabsloven
Fælles risikobaseret dimensionering
Fælles administration
Serviceopgaverne
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Styrket håndtering af fremtidens udfordringer
• Gør vi det rigtigt, så kan vi til stadighed håndtere
fremtidens udfordringer – både de dagligdags
hændelser såvel som de mere ekstraordinære som
orkaner, oversvømmelser, terrorhandlinger mv.
• Kommunerne er nået i mål med de 20 større og
mere resiliente og robuste enheder
•
•
•

Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene
Kommunerne
De kommunale redningsberedskaber
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Konsekvens af 20 nye enheder
• Det operative område
• En samlet risikobaseret dimensionering i et større geografisk
område vil medføre en mere rationel og tværgående
ressourceudnyttelse
• Sammenlægning af vagtcentraler
• Kørsel på tværs af stationer, nuværende slukningsområder,
kommuner, politikredse, regioner og landsdele
• Professionalisering af uddannelse
• Beredskabsfaglige kompetencer
• Tværgående ledelsesmæssige kompetencer i regi af de lokale beredskabsstabe

• Større vagtcentraler
• Tværgående vagtcentraler for politi, regioner og redningsberedskab

• Hotspotanalyser - SSPK
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Konsekvensen af 20 nye enheder
• En samlet set større tilfredshed fra borgerne, virksomheder
og institutioner
• Større faglige miljøer - øget faglighed og professionalisme
• Mulighed og plads til øget specialisering
• Stærkere samarbejdsrelationer med andre myndigheder
• Hurtigere, mere ensartet og mere kvalificeret
sagsbehandling
• Mere attraktive stillinger og bedre rekrutteringsmuligheder
• Øget mulighed for videndeling, innovation, forskning og
udvikling
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Betydning for samarbejdspartnere
• På skadestedet
– Øget professionalisme og kompetenceniveau
• Færre indsatsledere til det samme antal indsatser
• Ensartede indsatskoncepter og højere uddannelsesniveau i den
enkelte enhed og på tværs heraf

• I den lokale beredskabsstab
– Øget professionalisme og kompetenceniveau
• Færre beredskabschefer til samme eller øget antal hændelser
• Ensartet stabsvirke og højere uddannelsesniveau i den enkelte enhed
og på tværs af politikredse og regioner

• Planlægning
– Øget professionalisme og kompetenceniveau
• Stordrift og større fagligt miljø
• Ensartet sagsbehandling og tværgående ”støtte” ved større
arrangementer
• Kvalitetsløft i kommunernes beredskabsplanlægning (RUS)
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Det starter og slutter i kommunen
Beredskabet er
meget mere end
røde biler med
de blå blink

Økonomi og
faglighed

Sikkerhed for
borgere,
virksomheder og
institutioner

Robusthed og
resiliens
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