Aftale om redningsberedskabet i 2012
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Der er mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti enighed om, at der bør indgås en ny etårig
aftale om redningsberedskabet i form af en teknisk forlængelse af den gældende aftale.
Aftalen om redningsberedskabet efter 2006 udløb med udgangen af 2010 og blev forlænget
med aftalen om redningsberedskabet i 2011.
Der er i 2011 pågået et omfattende analysearbejde, herunder en budgetanalyse, bl.a. under
inddragelse af Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet. Dette analysearbejde er dog, bl.a.
på grund af udskrivelsen af folketingsvalget i september 2011, ikke tilendebragt.
Med henblik på at kunne tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for en ny aftale findes det
hensigtsmæssigt at forlænge indeværende Aftale om redningsberedskabet i 2011 til også at
gælde i 2012.
I forberedelserne til en ny aftale om redningsberedskabet vil der bl.a. blive fokuseret på
redningsberedskabets økonomi, værnepligt og bygninger samt redningsberedskabets evne
til også fremadrettet at kunne løse et stigende antal komplekse hændelser såvel nationalt
som internationalt, herunder med inddragelse af frivillige. Aftaleforberedelserne vil endvidere fokusere på hensynet til, at redningsberedskabet fortsat er dimensioneret netop tilstrækkeligt.
Forlængelsen i 2011 indebar tilpasninger og effektiviseringer i redningsberedskabet i 2011
for ca. 20 mio. kr. Tilpasningerne og effektiviseringerne medførte ikke ændringer i Beredskabsstyrelsens opgaver og struktur. Der er enighed om, at disse tilpasninger og effektiviseringer videreføres i 2012.
I 2012 gennemføres som i staten i øvrigt tilpasninger og effektiviseringer for ca. 20 mio. kr.,
herunder en tilpasning af CBRN-instituttet som følge af en ændret organisatorisk indplacering af instituttet samt i form af en justering af indtaget af værnepligtige. Tilpasningerne
gennemføres med jævn geografisk effekt og tilrettelægges på en sådan måde, at Beredskabsstyrelsens opgaveløsning påvirkes mindst muligt.

Justeringen af indtaget af værnepligtige medfører, at det årlige indtag midlertidigt reduceres
med 60. Der vil i forbindelse med den midlertidige reduktion af værnepligtsindtaget ske en
omlægning af udrykningsvagten, således at antallet af værnepligtige pr. udrykningshold
reduceres til 12, samtidig med at antallet af befalingsmænd øges fra 2 til 3. Denne omlægning kan generelt set bidrage til en styrket opgavevaretagelse, idet styrelsens assistancer
kan medbringe yderligere en befalingsmand med specialuddannelse og erfaring i anvendelse
af styrelsens materiel.
Partierne er enige om, at den midlertidige reduktion i 2012 i værnepligtsindtaget ikke foregriber fremtidige aftaler om redningsberedskabet og værnepligten. Værnepligtsindtaget vil
kunne tilbageføres til det hidtidige niveau uden at dette vil kræve investeringer i bygninger
og uddannelsesmateriel, mv.
Partierne er derudover enige om at nedlægge kriseinfo.dk, idet det er vurderingen, at behovet for krisekommunikation til befolkningen kan varetages uden kriseinfo.dk. Rettidig og
korrekt krisekommunikation skal således tilvejebringes – som det allerede er tilfældet i dag
– gennem de relevante myndigheders hjemmesider, i overensstemmelse med sektoransvarsprincippet. Desuden kan myndighedernes krisekommunikation til befolkningen viderebringes gennem medierne generelt. I den sammenhæng er der indgået en aftale om udsendelse af beredskabsmeddelelser mellem Beredskabsstyrelsen, DR, TV2/Danmark A/S og de
regionale TV2 virksomheder, som medfører, at disse medier er forpligtede til at udsende
beredskabsmeddelelser for statslige myndigheder med beredskabsansvar.
Aftalen medfører desuden, at visse ikke-obligatoriske kurser, som Beredskabsstyrelsen udbyder, fremover finansieres fuldt ud af kursusdeltagerne.
Endelig er partierne enige om, at Beredskabsstyrelsens bidrag til sikkerhedssamarbejdet
afvikles.
Samlet set vil tilpasningerne og effektiviseringerne, herunder den midlertidige reduktion i
antallet af værnepligtige, kun i begrænset omfang få betydning for redningsberedskabets
samlede operative opgaveløsning.
Tilpasningerne og effektiviseringerne vil ikke få fuld helårseffekt i 2012. Den manglende
helårseffekt samt et eventuelt restfinansieringsbehov inddækkes bl.a. gennem personale- og
aktivitetstilpasninger, begrænsning af merarbejde samt indførelse af et selektivt ansættelsesstop.
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Der gennemføres under den tekniske forlængelse en samlet analyse af det, der i dag er det
samlede redningsberedskab, med det formål at belyse mulighederne for generelle effektiviseringer og tilpasninger, en mere effektiv opgaveløsning samt en optimal udnyttelse af redningsberedskabets samlede ressourcer.
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.
Analysen afsluttes senest august 2012 med henblik på at kunne indgå i grundlaget for en ny
flerårig politisk aftale om redningsberedskabet.
Den samlede økonomiske ramme for redningsberedskabet i 2012 vil således udgøre 521,2
mio. kr., hvoraf Beredskabsstyrelsens ramme udgør 507,3 mio. kr., og Beredskabsforbundets ramme udgør 13,9 mio. kr., heraf vedrører 3,0 mio. kr. den ekstraordinære bevilling til
Beredskabsforbundet til rekruttering af deltidsansatte brandmænd.
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DET ØKONOMISKE GRUNDLAG I AFTALE OM REDNINGSBEREDSKABET I 2011 OG
2012.

Rammereduktion i aftale om redningsberedskabet i 2011

ca. 20 mio. kr.

Effektiviseringer og tilpasninger

ca. 12,3 mio. kr.

Udskydelse af genanvendelse af midler
til befolkningsuddannelse

ca. 3,0 mio. kr.

Mindreforbrug fra 2010

ca. 5,7 mio. kr.

Effektiviseringerne og tilpasningerne har
ikke medført væsentlige ændringer i redningsberedskabets opgaver og struktur.
Udskydelsen videreføres i 2012.

Rammereduktion i aftale om redningsberedskabet i 2012

ca. 20 mio. kr.

Ubalance fra 2011

ca. -5,7 mio. kr.

Der er en økonomisk ubalance efter 2011
på 5,7 mio. kr., idet anvendelsen af mindreforbruget fra 2010 er en engangsfinansiering.

Effektiviseringspotentiale fra budgetanalysen.

ca. 12,0 mio. kr.

Fra 2013 forventes der at kunne opnås fuld
helårsvirkning svarende til 17 mio. kr.

Integration af CBRN-instituttet i Beredskabsstyrelsen

ca. 2,0 mio. kr.

Justering i indtaget af værnepligtige

ca. 2,0 mio. kr.

Afvikling af Kriseinfo.dk

ca. 3,4 mio. kr.

Afvikling af Beredskabsstyrelsens bidrag
til sikkerhedssamarbejdet

ca. 0,5 mio. kr.

Kursusvirksomhed efter indtægtsdækket
virksomhed

ca. 0,9 mio. kr.

Aktivitets- og personaletilpasninger

ca. 1,9 mio. kr.

Forventet mindreforbrug i 2011

ca. 3,0 mio. kr.
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