God Jul til alle brandfolk og deres familier.
Når vi mødes omkring juletræet i år ser det desværre meget dårligt ud med hensyn til gaverne.
Hvad skyldes det??? Har vi svigtet, ikke passet vort job eller hvad.
Joh, alle har helt sikkert gjort deres bedste, men kongerigets Danmarks skarpeste hjerner har
besluttet, at der skal spares mange millioner på redningsberedskabet. Det sker på trods af
terrortrusler, voldsomme vejrfænomener og stadig alt for mange indebrændte.
Brande kostede 83 personer livet i 2014. Tallet har været næsten lige så højt hvert eneste år de
seneste 25 år. I modsætning til vores nabolande har Danmark nemlig ikke været i stand til at få
antallet af branddøde til at falde. Derfor er risikoen for at dø i en brand mindst tre gange højere i
Danmark end i nabolande som Tyskland, Storbritannien og Holland. Det viser en ny opgørelse fra
Sikkerhedsbranchen.
Nu skal der spares 175 millioner kr. om året fra 2016 på redningsberedskabet. Det skal nok bringe
antallet af indebrændte ned eller hvad tror du ???
Denne mildt sagt besynderlige logik må også kunne bruges andre steder i samfundet:
Færre læger=færre syge

færre politifolk=færre indbrud osv.

Danmark har 98 kommuner, som har ansvaret for brandslukning, forurening, frigørelse og andet
redningsrelateret arbejde. Mange af disse kommuner har kontrakt med Falck, der som
entreprenør varetager brandslukningen, myndighedsansvaret er stadig kommunens derfor møder
der også en indsatsleder fra kommunen. Nogle kommuner (de største København, Århus, Odense,
Ålborg, Roskilde og flere andre) har valgt at have et kommunalt brandvæsen. I Sønderjylland løses
opgaven af frivillige brandværn.

De mange velfungerende brandvæsner som i mange tilfælde har eksisteret over 100 år og har
serviceret kommuner og borgere gennem mange, mange år nedlægges.
Alle landets beredskaber puttes i en stor sparegryde ved svag varme, der tilsættes professionelle
kommunale brandmænd og professionelle Falck brandmænd, lidt deltidsfolk og husk en ordentlig
håndfuld frivillige (de er rigtig billige og vil så gerne lege brandmand) lad det så simre ved svag
varme under omrøring til befolkningen har glemt hvem der har ansvaret for denne gryderet.
Så er der født ca. 20 nye store beredskaber, ikke for at gøre redningsberedskabet i Danmark
bedre, nej målet er kun at gøre det billigere. Disse paragraf 60 selskaber (Kommunestyrelseslovens
§. 60) første og fornemmeste opgave bliver at spare, det er en bunden opgave, hele gryderetten
tilberedes for at spare.

Hvem skal nu betale prisen for det—Det skal du og kollegaerne

Det er din sikkerhed/arbejdsmiljø og ikke mindst dit helbred, du betaler med ved
kasse 1.
Tænk på det når du siger farvel til konen, børnene eller hunden og kører på vagt.

Bestyrelserne i § 60 selskaberne, bestående af borgmestre, beredskabsdirektører og
beredskabschefer ved, at et ildløskøretøj koster det samme i dag, som i går. Det samme gælder
driften af en beredskabsstation.
De mange penge der skal spares kan kun findes ved at nedlægge beredskabsstationer, samt
reducere antallet af fuldtidsbrandfolk. Dette vil medføre længere responstider og færre brandfolk i
førsteudrykningen. Husk kvalitet vægtes meget lavt. Lever de nye beredskaber ikke op til de
nuværende RDB (risikobaseret dimensionering), så laver selskaberne bare en ny.
Er man blevet tømrer, fordi man kan save i et bræt og slå et par søm i, NEJ man er stadig
hobbymand, men når man har pustet 2-3 julelys ud, tændt 1 juletræ, lavet skum til børnene og
deltaget i 12 årlige øvelser er man blevet brandmand.

Et lille eksempel fra Hovedstadens beredskab på, hvor ondt denne spare øvelse kommer til at
gøre.

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe møde 11. november 2015 Punkt 5
I aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at
beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster og effektivisering for 175
mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 8 kommuner udgør ca. 28 mio. kr. I juni måned 2015
godkendte kommunalbestyrelserne/ Borgerrepræsentationen i de 8 kommuner, at den forudsatte
besparelse udmøntes under følgende rammer:
2016: 20 %, svarende til 5,6 mio. kr.
2017 og frem: 100 %, svarende til 28 mio. kr.
Det fremgik ligeledes af sagen, at beredskabsdirektøren i løbet af efteråret
2015 præsenterer en nærmere plan for, hvordan rationaliseringskravene til
Hovedstadens Beredskab indfries.

Planen har været drøftet i den administrative forberedelsesgruppe henholdsvis
den 6. oktober og 3. november 2015. Forslag til plan vedrørende
rationaliseringskrav forelægges til drøftelse i den politiske forberedelsesgruppe
inden den behandles endeligt på første bestyrelsesmøde.

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 10. september 2015
Del af punkt 4
Der udarbejdes en entreprisestrategi, som beskriver, hvordan Hovedstadens Beredskab
vil arbejde systematisk med at sikre effektiv drift og administration, herunder ved
markedsafprøvning heraf. Entreprisestrategien skal også beskrive rammerne for, hvordan der vil
søges opnået synergieffekter ved udførelse af opgaver for ejerkommunerne og andre offentlige
myndigheder samt en model for, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at byde på en opgave
der senest ved udgangen af 2017 er sket markedsafprøvning af mindst et større driftsområde, og
at der til det tidspunkt endvidere foreligger en bestyrelsesgodkendt plan for yderligere
markedsafprøvning af andre dele af Hovedstadens Beredskabsdrift og administration for de
efterfølgende år.
Vil du læse hele referater følg dette link.
http://www.beredskab.albertslund.dk/media/1708900/88051-15_v1_referat-den-politiskeforberedelsesgruppe-10-september-2015.pdf

Konkurrenceudsættelse / markedsprøvning
Begge ord rummer ønsket om at skabe konkurrence om udførelsen af en opgave. Det vil i de fleste
tilfælde ske gennem udbud.
Konkurrenceudsættelse er ikke det samme som udlicitering.
Hvis Hovedstadens Beredskab fx efter et udbud kan dokumentere, at opgaven udføres bedre og
billigere af Hovedstadens Beredskab, behøver opgaven ikke blive udliciteret til en privat operatør.

Hvad er forskellen på udbud og udlicitering?
Et udbud er, når kommunen på baggrund af et udbudsmateriale inviterer eksterne leverandører til
at deltage i en konkurrence om levering af en bestemt ydelse. Man taler også om
konkurrenceudsættelse.
Udliciteringer er, når en kommune overdrager en opgave til en ekstern leverandør, som
kommunen alternativt kunne have løst selv. Det sker i reglen efter en udbudsrunde, og et udbud
kan altså ende med en udlicitering.
Ved en udlicitering er det stadig kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at stille ydelsen til
rådighed for borgerne. Det er altså alene produktionen og leveringen af ydelsen samt
arbejdsgiveransvaret, der er overladt til leverandøren. Det overordnede ansvar for ydelsen,
herunder hvilken kvalitet og hvilket omfang en serviceydelse skal have, bliver fastholdt i
kommunen. Kommunen skal også fortsat finansiere ydelsen, kontrollere den, behandle klagesager
mv.

Så skal der spares, og som tak for din indsats, skal din arbejdsplads derefter
markedsafprøves.
Først skal træet/arbejdet vises, siden skal DU spises.

Ambulancetjenesten var jo som bekendt en amtskommunal opgave indtil amterne blev nedlagt og
erstattet af regionerne. Der ses tydelig resultatet af markedsprøvning, den leverandør den kan få
ambulancen(personalet) til at køre længst, gerne uden mad og drikke, inden
behandler/paramediciner tisser i bukserne, bliver billigst og vinder udbuddet. Materielet koster jo
det samme for alle leverandører.

Konkurrencen består udelukkende i at skabe de dårligste løn og arbejdsvilkår for
medarbejderne.
Det er nu (jeg ved det er sagt før) at alle ambulancereddere, brandfolk, falckreddere og andre i
redningsberedskabet skal finde et fælles sted at organisere sig. Sammen er vi stærke. De
nuværende systemer er ikke godt nok til fremtiden.
Hold godt fast i hinandens hænder, når i går rundt om juletræet med de onde gaver og giv
hinanden håndslag på, at også i 2016 rykker vi ud, men også sammen.
X750 Gothenborg

