Sydvestjysk Brandvæsen har samlet beredskabet
Siden 1. januar 2015 har redningsberedskaberne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommune
samlet ressourcerne og rykker nu ud under et fælles navn: Sydvestjysk Brandvæsen.
Det har været en positiv proces med at samle de tre beredskaber og de er klar til at
rykke ud, som de plejer. Den nye fælles beredskabskommission holdt sit første møde
den 13.1.2015.

Fra 1. januar 2015 har borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommune fået hjælp af et samlet
beredskab, der nu er samlet under navnet Sydvestjysk Brandvæsen. Materiel, mandskab og
stationer er dog de samme. Det gode lokalkendskab er bevaret, men effektiviteten ved
sammenlægningen kan mærkes.
Det er fra statens side besluttet, at en sammenlægning af flere af landets beredskaber kunne
skabe en mere effektiv opgaveløsning. Derfor er de tre beredskaber nu samlet i et såkaldt §
60-selskab med Esbjerg som administrationskommune.
Byrådene i Varde, Esbjerg og Fanø Kommune var ikke sene til at se de muligheder, der ville
være i at sammenlægge de tre beredskaber under et fælles navn. Derfor har processen været i
gang længe – også før det var nødvendigt. Mange af landets øvrige kommuner er først lige
begyndt at overveje sammenlægninger af deres respektive beredskaber.
Når de tre beredskaber i dag rykker ud under navnet Sydvestjysk Brandvæsen, er det kun det
nye navn og logo, som borgerne i de tre kommuner skal vænne sig til. Servicen, responstiden
og personalet er de samme.
I alt 10 brandstationer
Sydvestjysk Brandvæsen består af 10 brandstationer. I Esbjerg Kommune er der tre stationer,
Varde har fem stationer og Fanø to. Det gør Sydvestjysk Brandvæsen til én af de største
beredskaber i Danmark og dækker fra Hviding i syd til Nymindegab i nord.
Samarbejdet mellem de tre kommuners beredskaber var i forvejen veletableret. Derfor var
selve sammenlægningen næsten en naturlig vej at gå, da det i forvejen var på tale at udbygge
det eksisterende samarbejde.
"Det har været et tæt og intenst samarbejde med Varde og Fanø. Jeg ser store fordele i at
samle vores beredskaber. Det vigtigste er, at borgerne får god service og at vores mandskaber
kan mærke en udvikling i deres opgaveløsning," udtaler Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg
Kommune og formand for Beredskabskommissionen.
Erik Buhl Nielsen, borgmester i Varde og næstformand i Beredskabskommissionen fortsætter:
”Regionalt er vi i forvejen tæt forbundet, og vores beredskaber har i forvejen en tæt dialog. Så
da vi skulle beslutte, om vi skulle lægge de tre beredskaber sammen, var vi ret enige om, at
fordelene var store.”
”Fanø har et stærkt redningskorps. Men der er store fordele i at udvide et i forvejen glimrende
samarbejde med de to andre kommuners beredskaber. Jeg er sikker på, at den faglige
erfaringsudveksling vil være til gavn for alle,” uddyber Erik Nørreby, borgmester i Fanø
Kommune og medlem af Beredskabskommissionen.
De faglige organisationer, Teknisk Landsforbund og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
(DOBL), der organiserer mange af medarbejderne i beredskaberne, er glade for den
sammenlægning, der har været:
”Det er en kompleks situation at sammenlægge tre beredskaber. At medarbejderne har været
med i processen fra dag ét har været et vigtigt element. Der er mange ting, som andre
kommuner kan lære fra denne proces,” udtaler Michael Petersen fra Det Offentlige Beredskabs
Landsforbund.
”Det har været en konstruktiv og positiv proces med at sammenlægge de tre kommuners
beredskaber. Det har fra starten af været et brændende ønske fra Teknisk Landsforbund, at
sammenlægningen ikke skulle gå ud over vores medlemmer eller deres arbejdsdag. Det har
rettidig omhu fra de tre byråd, en stor velvilje fra vores medlemmer og en god kommunikation

gennem projektet sikret,” udtaler Johanne Gregersen, afdelingsformand for Teknisk
Landsforbund Sydvest.
Erfaringsudveksling er i fokus
Der er fornuft i at samle beredskaberne i større enheder. Et af fokuspunkterne i Sydvestjysk
Brandvæsen er at kunne styrke de faglige miljøer og skabe en større effekt af
erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænserne.
På sigt er der også en økonomisk fordel i at samle beredskaberne. På den måde kan der opnås
stordriftsfordele. Det handler i høj grad om at kunne udnytte materiellet og mandskabet på
bedste vis. Til gavn for borgerne og for at give mandskabet de bedste muligheder for at
hjælpe, når de bliver kaldt ud.
Fakta
•
•

Sydvestjysk Brandvæsen flytter sammen på stationen Vibevej i Esbjerg. Det nye
selskab vil bestå af 18 fastansatte brandmænd, ca. 70 deltidsansatte 90 aktive frivillige.
Det ny fælles beredskab betyder, at der er etableret en ny fælles
beredskabskommision. Medlemmerne af beredskabskommisionen er:

•

Esbjerg Kommune:
o Borgmester Johnny Søtrup (Formand)
o Byrådsmedlem Jørgen Ahlquist

•

Varde Kommune:
o Borgmester Erik Buhl (Næstformand)
o Byrådsmedlem Kjeld Anker Espersen

•

Fanø Kommune:
o Borgmester Erik Nørreby
o Byrådsmedlem Kristine Kaas Krog

•

Politidirektør Jørgen Meyer

•

Christian Mortensen, Kim Aas og Bent Kristensen er repræsentanter for de frivillige og
observatører i Kommissionen

•

§ 60-selskaber: Kommunerne kan indgå i en række kommunale fællesskaber, godkendt
efter § 60 i den kommunale styrelseslov.
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Johnny Søtrup, borgmester Esbjerg Kommune og formand for Beredskabskommissionen, tlf.
7616 1000, johs@esbjergkommune.dk
Jens Mølgaard, beredskabschef Sydvestjysk Brandvæsen, 7616 5000 / 2967 0176,
jfm@svjb.dk

