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1.

Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Alle landets kommuner skal vedtage en samlet plan for kommunens beredskab. En
helhedsorienteret beredskabsplan skal forberede den samlede kommunale organisation på

Åben sag
Sagsnr: 08/2631
Forvaltning: TKF
Sbh: FIRA
Besl. komp: BR

ekstraordinære hændelser, der ikke kan håndteres med almindelige ressourcer og rutiner.
Et af planens mål er at sikre overblik i en krisesituation - såvel politikere som ansatte skal
vide, at den kommunale organisation kan håndtere en given krisesituation. En krisesituation
kan i denne sammenhæng være f.eks. sygdomsepidemier, brande, strømsvigt, svigtende
vandforsyning, sammenstyrtninger og miljøulykker, samt efterfølgende evakuering,
indkvartering og forplejning.
Et andet af planens mål er at sikre, at alle forvaltningsområder i den kommunale
organisation - i en krisesituation - kan opretholde de kritiske funktioner som kommunen har
ansvaret for. Kritiske funktioner er funktioner der er nødvendige at opretholde for at undgå
samfundsøkonomiske eller menneskelige tab.
En beredskabsplan skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst
en gang i hver byrådsperiode . De tre gamle kommuner: Sæby, Skagen og Frederikshavn
havde hver en beredskabsplan, hvor grundlaget og opbygningen var forskelligt. Det
trusselsbillede der i dag er gældende er ikke nævneværdigt ændret, i forhold til det der har
dannet grundlag for de tre gamle kommuners beredskabsplaner. Sammenlægningen af de tre
kommuner til én har nødvendiggjort udarbejdelse af én samlet plan.
Grundlaget for den foreliggende beredskabsplan er en risiko- og sårbarhedsanalyse. Intet
tab bør ramme Kommunen, som kan undgås ved rettidig omhu. Derfor er der på baggrund
af kortlægningen af realistiske risici formuleret og iværksat forebyggende foranstaltninger.
Vi har gjort hvad vi kan for at forebygge ulykker og kriser. Tilbage står der en række
ulykkesscenarier, der med sandsynlighed kan blive til virkelighed. Opgaven har bestået i at
planlægge med henblik på at mindske skadevirkning af indtrufne ulykker.
Arbejdet med risikoidentifikation og – analyse blev iværksat i alle forvaltninger medio
2008. I hver forvaltning er der udpeget én central nøgleperson samt en antal nøglepersoner
der har haft ansvaret for risikovurdering og det efterfølgende planarbejde. Alle forvaltninger
har f.eks. forholdt sig til risikoen for og konsekvenserne af sygdomsepidemier hvor store
dele af personalet ikke kan gå på arbejde. Hvor der trods de forebyggende foranstaltninger
stadig er konstateret en risiko for alvorlige hændelser er der udarbejdet retningslinjer med
henblik på at mindske skadevirkningerne af de indtrufne hændelser. Retningslinjerne har
karakter af delberedskabsplaner eller instrukser for hvordan personalet skal forholde sig og
handle mest hensigtsmæssigt i en given situation. I beredskabsplanen benævnes disse
instrukser actioncards. Den samlede beredskabsplan består således af:


En generel del. Her er der bl.a. anvisning på hvordan arbejdet med håndtering af
store hændelser skal organiseres, hvordan der skal kommunikeres og informeres og
hvordan handlinger og ressourcer koordineres i en krisesituation. Som
udgangspunkt skal den gældende organisation, med de deraf følgende
kommandoveje, følges i alle situationer. Det er således den enkelte
forvaltningsdirektør der, med ansvar overfor kommunaldirektøren, skal tackle og
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løse de situationer der opstår som følge af en pludselig opstået hændelse.


En række delplaner og actioncards.

Som eksempler på delplaner kan fx nævnes planer for:


håndtering af strandforurening



institutionsbrand



håndtering af epidemier og pandemier



sundhedsberedskabsplan

Som eksempler på den lange række af actioncards kan fx nævnes, retningslinjer for
håndtering af:


vold mod en medarbejder



IT- eller telefonnedbrud



indbrud eller hærværk på institution

Beredskabsplanen er tilgængelig via Kommunens Intranet. Målet er, at synliggøre planen og
gøre den tilgængelig for så mange kolleger som muligt. Et andet mål er at gøre planen
dynamisk - forstået således, at den let kan ajourføres. Viser der sig fx, på en af de
Kommunens arbejdspladser, et behov for at kunne håndtere en ny type krisesituation
udarbejdes der, i samråd med forvaltningens centrale nøgleperson, et nyt actioncard, der
hurtigt kan uploades på Intranet. De enkelte forvaltninger og afdelingers actioncards har i
øjeblikket ikke samme layout. Det er ambitionen at alle actioncards efter en periode ”er
skåret over samme læst”.
Den generelle del med tilhørende delplaner kan dog kun ændres i forbindelse med planens
revision og efterfølgende godkendelse af byrådet.
På nogle arbejdssteder er der stadig behov for at have beredskabsplan, delplaner og
actioncards samlet i et ringbind. Det er der selvfølgelig stadig mulighed for. Det fordrer blot
at personalet aftaler hvordan det sikres, at planen holdes ajour.
Arbejdet med Kommunens sundhedsberedskabsplan er foregået sideløbende med arbejdet
med den helhedsorienterede beredskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er én af
delplanerne til beredskabsplanen. Sundhedsberedskabsplanen udarbejdes i henhold til en
anden lovgivning end beredskabsplanen og skal godkendes af andre instanser end
beredskabsplanen. For ikke at sinke arbejdet med og godkendelse af beredskabsplanen er
det Teknisk Forvaltnings vurdering at den helhedsorienterede beredskabsplan kan vedtages,
betinget af at byrådet efterfølgende godkender en sundhedsberedskabsplan.
Det er ikke alle delplaner der er færdiggjort. For at kunne færdigbehandle beredskabsplanen
i indeværende byrådsperiode, som loven kræver, er det Teknisk Forvaltnings vurdering at
beredskabsplanen kan godkendes under forudsætning af at de delplaner, der fremgår af
planens generelle del, færdiggøres efterfølgende.

Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller, at:


beredskabsplanen fremsendes til Byrådets godkendelse
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godkendelsen betinges af, at der efterfølgende godkendes en
Sundhedsberedskabsplan samt de øvrige delplaner der fremgår af
beredskabsplanens generelle del, afsnit 5.1 Delplaner



forinden beredskabsplanens behandling i byrådet fremsendes planen til behandling
i hoved-MED, beredskabskommissionen og Økonomiudvalget - i nævnte
rækkefølge

Beslutning - Direktionen den 1. september 2009
Direktionen anbefaler beredskabsplanen

Beslutning MED Hovedudvalget den 10. september 2009
MED Hovedudvalget anbefaler beredskabsplanen.
Supplerende sagsfremstilling - Beredskabskommissionen den 12. oktober
2009
Som anført i beredskabsplanens generelle del, indeholder planen særlige
retningslinjer for håndtering af hændelser, der kan true borgernes generelle
sundhedstilstand. Retningslinjerne er udarbejdet som delplaner til den generelle del
af beredskabsplanen. Følgende delplaner foreligger og er vedlagt dagsordenen
som bilag:




Sundhedsberedskabsplan for Frederikshavn Kommune (i forslag)
Plan for håndtering af af pandemisk influenza - en vejledning til aktører
udenfor sundhedssektoren i Frederikshavn Kommune
Pandemiplan Influenza A (H1N1) - en vejledning for institutioner under
Børne- og Kulturforvaltningen

Sundhedsberedskabsledelsen ved Frederikshavn Kommune har udarbejdet et
forslaget til Sundhedsberedskabsplan. Forslaget er sendt til udtalelse og
godkendelse hos de myndigheder som planen skal udarbejdes i dialog med.
Frederikshavn Kommune har endnu ikke modtaget svar fra de relevante
myndigheder. Efter Byrådets godkendelse af den helhedsorienterede
beredskabsplan skal den fremsendes til Beredskabsstyrelsen i henhold til
Beredskabslovens § 25 stk. 4
Indstilling - Beredskabskommissionen den 12. oktober 2009
Teknisk Forvaltning indstiller til Beredskabskommissionen, at anbefale
Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage beredskabsplanen og efterfølgende sende
planen til Beredskabsstyrelsen.
Beslutning Beredskabskommissionen den 12. oktober 2009


Indstillingen tiltrådt

Bilag
Beredskabsplan_08 10 09.pdf (dok.nr.112705/09)
Pandemiplan_BogK (2).pdf (dok.nr.103024/09)
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Generel pandemiplan 090604.docx (dok.nr.69299/09)
Sundhedsberedskabsplan_22.09.09.pdf (dok.nr.107087/09)

Beredskabskommissionen - Referat - 12. oktober 2009

Side 7 af 9

2.

Afhændelse materiel

Sagsfremstilling
Afhændelse af overskydende materiel

Åben sag
Sagsnr: 09/27
Forvaltning:
Sbh: elol
Besl. komp: Bentes testudvalg

Indstilling


Det indstilles at der tages beslutning om afhændelsen

Beslutning Beredskabskommissionen den 12. oktober 2009


3 firmaer indbydes til at afgive bud
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Rex Christensen

Jørn Erik Larsen

Steen Jørgensen

Torben Christensen

John Henriksen

Anita Christensen

Tom Munk
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