Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Høring om bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af
det kommunale redningsberedskab

Dato: 9. maj 2019

Generelt bemærker KL, at et tidligere krav om godkendelse af aftaler
indgået i medfør af beredskabslovens §13, stk. 1 er udgået af loven. Med
bekendtgørelsen indføres krav om, at aftaler, der er indgået med private,
andre kommunale eller udenlandske redningsberedskaber skal fremgå af
dimensioneringsplanen. KL er tilfreds med, at der ikke er nogle formkrav
til dette, men bemærker dog, at der er tale om et nyt administrativt krav.
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KL har følgende specifikke bemærkninger:
§1: Ved ændring af beredskabslovens i juni 2016 ændredes
"krigshandlinger" til "terror- og krigshandlinger". KL har flere gange gjort
opmærksom på, at terror er en ny opgave, som i et vist omfang er
overført til kommunerne fra staten uden at der er indrømmet økonomisk
kompensation herfor.
Når terror tilføjes redningsberedskabets opgaver i
dimensioneringsbekendtgørelsen, kan der derfor være tale om væsentligt
forøgede udgifter i form af materiel, uddannelse mv. som bør indgå i den
økonomiske vurdering.
§5, stk.2: Der er ikke nogen pligt for redningsberedskaberne til at indgå
aftaler i henhold til beredskabslovens §13, stk. 1. Derfor er det ikke
muligt at gøre anvendelse af aftaler obligatorisk i forbindelse med
indførelsen af "fri disponering". Kommunalbestyrelsen skal ved indgåelse
af aftaler sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed.
Nærmeste er ikke defineret men bør betyde, at der lige vel kan være tale
om den udrykningsenhed, der er tættes på fysisk eller den
udrykningsenhed, der kan være hurtigst fremme.
§7: Kravet om afgangstid er ikke nødvendigvis den relevante parameter
for en hurtig og effektiv indsats. I stedet er det relevant, hvornår
redningsenheden er på skadestedet, og indsatsen kan påbegyndes. Det
fastsættes som en del af serviceniveauet jf. §2, stk. 2
"Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale
redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af
risikoprofilen." §7 om, at førsteudrykningen til et skadested ska afgå
snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets
modtagelse af alarmen foreslås derfor slettet.
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§8: Det er ikke defineret, hvornår der er tale om en "mindre" ø. Det kan
derfor overvejes, blot at tale om øer, hvor der er etableret en stedlig
beredskabsstyrke.
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§9, stk. 3: Med den seneste ændring af beredskabsloven blev der
tilvejebragt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med
lokale udenlandske redningstjenester om ydelse af gensidig assistance.
Det forekommer uhensigtsmæssigt, at det i bekendtgørelsen afgrænses
til redningstjenester fra Tyskland og Sverige. Dels kan geografien og
hændelserne betyde, at f.eks. Nordjylland kan bede om luftstøtte til
slukning fra luften fra Sydnorge eller Bornholm kan anmode om polsk
assistance. Dels er der indgået nordiske aftaler om
redningsberedskabernes gensidige hjælp. Formålet med §9 kan ikke
være at begrænse hjælp til enkelte lande, men må være at sikre hurtigst
mulige hjælp til borgerne. Derfor foreslås det at lade den geografiske
begrænsning udgå.
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§9, stk. 4. Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse er ikke
bindendende, og der bør derfor sættes punktum efter "dansk lovgivning".
Høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Beredskaber.
Der henvises i øvrigt til høringssvar fra Hovedstadens Beredskab.
KL tager generelt forbehold for politisk behandling.
KL tager også forbehold for, at der kan være økonomiske konsekvenser
af bekendtgørelsesændringerne, som må drøftes i forbindelse med en
økonomisk høring.
Med venlig hilsen
Nete Herskind

cc. Danske Beredskaber
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