Saksild og Omegns Lokalråd tillader sig på baggrund af flere borgerhenvendelser, at benytte den ”åbne
spørgetid.”
En ”bekymringsskrivelse,” fremsendt til Odder Byråd af medarbejderne ved Station Odder i 2017 viser, at vi
ikke står alene med bekymringerne omkring nedlæggelsen af bådberedskabet, øgede responstider, mangelfuld
risikovurdering og frygten for Station Odders fremtidige eksistens. 1
Baggrund for spørgsmål 1:
Da Østjyllands Brandvæsen skulle dannes, stemte Odder Byråd ”Ja” til fusionen på blandt andet den præmis,
at Brandvæsenet via et udarbejdet budget for årene 2016 til og med 2019, blev tilført den nødvendige kapital,
til fortsat at løse de opgaver, der på daværende tidspunkt blev udført af de respektive stationer.
Vi konstaterer dermed at Odder Kommunes redningsbåd indgår som en del af basisaftalen, og at den i årene
2016 og 2017 var på flere opgaver helt i tråd med de indgåede aftaler.
Derfor synes det besynderligt, at Odder Kommune pludselig opkræves ekstra betaling for opgaven, og at
udgiften endda finder vej til budgettet som en spare mulighed.
Uffe Jensen, V
- Er det for Odder Kommune almen praksis at en opgave – midt i en budgetperiode – uanset om det er en
”kan” eller en ”skal” opgave, fjernes fra en kontrakt, uden at der sker en kompensation til Odder Kommune.2
- Og finder du og Venstre efter afviklingen af bådberedskabet langs Odderkysten det kontraktmål opfyldt, der
lyder at ”Alle opgaver, som de eksisterende beredskaber løser, overføres til Østjyllands Brandvæsen med
uændret serviceniveau”?3
Baggrund for spørgsmål 2:
Uændret serviceniveau må også gælde i forhold til responstider.
Den 1. april 2018 – efter at redningsbåden var fjernet fra Station Odder, indsatslederne fyret og
indsatsledelsen overgået til stationerne i Aarhus og Skanderborg, indgik en alarm om søredning ved
Norsminde.
Helikopteren var fremme efter 40 minutter.
Indsatsleder fra Station Skanderborg (uden båd eller andet redningsmateriel) efter 26 minutter.
En aktindsigt viser at responstiden fra Station Odder med båd til Norsminde tidligere var ca. 15 minutter
Lone Jacobi
Har responstiden – herunder det faktum at SAR-helikopteren har et startvarslet på 15 minutter om dagen og
30 minutter om natten samt den passus, der hedder ”uændret serviceniveau,” været drøftet i
Socialdemokratiet i forbindelse med beslutningen om at nedlægge det frivillige båd beredskab?
Et tillæg af så lang en ”starttid” betyder alt andet lige næsten en fordobling af responstiden.
Finder I de nye responstider sikkerhedsmæssigt forsvarlige – og kontraktmålene om uændret serviceniveau
opfyldt?
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Serviceoplysning til nye politikere : Bekymringsskrivelse
https://www.ostbv.dk/media/1326/dagsorden-bestyrelsesmoede-øjb-28-september-2017.pdf
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Serviceoplysning til nye politikere
Opgaven er af Østjyllands Brandvæsen prissat til 177.000 – hvoraf 67.000,00 er henlæggelsesbeløb til indkøb af fremtidig
båd og trækkøretøj.)
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Serviceoplysning til nye politikere
Byrådsbeslutning ved fusion:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odder&page=document&docId=42911&ItemId=42946
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Baggrund for spørgsmål 3
Ved gennemgang af risikoprofilen for Odder Kommune undrer det Lokalrådet, at vi intet finder omkring
miljøindsats ved vores sårbare områder ved Kysing og Norsminde Fjord.
Et olie- eller kemikalieudslip i et fredet område med fuglereservat – udnævnt til Natura 2000 område, vil være
en katastrofe, hvis ikke hjælpen lynhurtigt når frem.
Vi finder ej heller – umiddelbart i alt fald - en beredskabsplan i forbindelse med oversvømmelser ved f.eks.
Handelsfagskolen og langs Assedrup å?
Ole Lyngby Pedersen
Finder du risikovurderingen på miljøområdet fyldestgørende og sikker for Odder Kommune?
Vil indsats fra Stationerne i Aarhus og Skanderborg kunne matche tidligere responstider fra Station Odder.
Hvis tiden tillader det:
Uffe Jensen
Vi noterer os, at der i planen for Østjyllands Brandvæsen står, at der ikke skal være ”sorte stationer.”
Ikke desto mindre må vi konstatere, at Station Odder pø om pø affolkes, der varsles ændring af distrikter,
funktioner nedlægges – og manglende mandskab gør vores tidligere så stærke Station Odder sårbar.
Besparelserne står i kø.
Odder Kommunes budgetmæssige andel til Ø.B. er for 2018 jf. indgået aftale kr. 3.791.000
I Odder Kommunes budget for 2018 er beløbet øget med knap 155.000.00 kr.
Hvilke ydelser og reguleringer ligger til grund for forskellen?
og
Hvor mange penge er der indtil nu – inkl. de sidste nedskæringer og opsagte serviceaftaler sparet på
beredskabet i Odder?4
Vores spørgsmål er mange, og vi kunne i den grad ønske os en værdi-debat - et borgermøde måske, hvor de
mange spørgsmål kunne blive vendt, så vi ikke havner et sted, hvor Odder Kommunes beredskab lige så stille
forsvinder bid for bid.
Der er immervæk langt fra Aarhus til det yderste Alrø, til Hundslund eller Sondrup eller for den sags skyld til
Tunø – når hjælpen er tiltrængt.
Hvis der ønskes forandring, så lad os begynde med at få redningsbåden retur til Station Odder.
Lad os drøfte mulighederne.
Vil I politikere indgå i dialogen?
Som vi tidligere har skrevet til jer: Vi vil gerne!
Tak for jeres tid!
Saksild og Omegns Lokalråd
v/ formand
Lisbeth Bonde
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I 2015 var Odder Brandvæsens budget kr. 3.800.000 (inkl. redningsbåd)
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