Forsvarsministeriet
Beredskabskontoret
Holmens Kanal 42
1060 København K

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven
Forsvarsministeriet har ved skrivelse af 17. december 2013 anmodet
om bemærkninger til forslag til lov om ændring af beredskabsloven.
FOA Fag og Arbejde har følgende bemærkninger lovforslaget:
1. Ændring 6, § 24
FOA Fag og Arbejde finder det mere hensigtsmæssigt, hvis opgaven
med at udarbejde beredskabsplaner inden for hvert enkelt ministerium
til sikring af opretholdelse og videreførelse af samfundet funktioner ved
ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner varetages i et samarbejde mellem det enkelte ministerium og Beredskabsstyrelsen.
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Det er FOAs opfattelse, at det kræver en endog meget stor viden om
beredskabsfaglige muligheder og begrænsninger at lave beredskabsplaner for fortsat drift af vigtige samfundsmæssige opgaver, samtidig
med at detaljeret viden om de enkelte ministeriers opgaver og ansvar
er en forudsætning.
2. Ændring 18, § 51a
FOA Fag- og Arbejde vil udtrykke stor ros til dette initiativ om at lovgive omkring ungdomsbrandkorps. Vi er meget tilfreds med et tiltag af
denne karakter og mener. at området bør have langt større bevågenhed, end det er tilfældet i dag.
Vi havde gerne set, at det blev en kommunal forpligtelse at oprette og
drive ungdomsbrandkorps, og at det statslige tilskud var afmålt et sådant omfang.
Vi mener ligeledes, at det bør overvejes at tilvejebringe incitamenter
til, at de kommunale redningsberedskaber ligeledes etablerer lokale
ungdomsbrandkorps i områder med større almennyttige boligkomplekser, hvor der med mellemrum er kontroverser mellem beredskaberne
og unge.
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Internationalt er gode erfaringer med at inddrage de unge i aktiviteter
som ungdomsbrandkorps mv.

Med venlig hilsen

Reiner Burgwald
Sektorformand, FOA Fag og Arbejde, Teknik- og Servicesektoren

