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Bilag 1:
Opgavefordeling mellem AKK og Nordjyllands Beredskab I/S
Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen forvalter Aalborg Kommunes kontraktstyring på beredskabsområdet (Bestillerfunktion) og har ansvaret for:








Aalborg Kommunes beredskabsplanlægning jævnfør beredskabspolitikken
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift
Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem
Stabsledelse i Aalborg Kommunale Krisestab (AKK)
Aalborg Kommunes strategi for og drift af vandforsyning til brandslukning
den risikobaserede dimensionering af Aalborg Kommunes brand- og redningsberedskab
Koordinering med de 10 andre interessenter i Nordjyllands Beredskab I/S om:
o Kontraktstyring
o Beredskabspolitik
o Beredskabsplanlægning
o Plan for fortsat drift
o Krisestyringssystem
o Vandforsyning til brandslukning
o Risikobaseret dimensionering af det samlede brand- og redningsberedskab i regionen

By- og Landskabsforvaltningen
Der arbejdes på, at By- og Landskabsforvaltningen overtager forvaltningen af Aalborg Kommunes forpligtigelser omkring parkeringskontrol, da forvaltningen i forvejen forvalter byens parkeringsautomater samt alle
juridiske og praktiske problemstillinger omkring offentlig vej, sti, fortov og pladser.
Sikrings- og beskyttelsesrum varetages i henhold til lov om beskyttelsesrum nr. 1055 af 23. december
1995. Kommunalbestyrelsen administrerer beskyttelsesrumsområdet og står for opførelse, vedligeholdelse,
drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum.
Kommunalbestyrelsen bestemmer, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen. Det fremgår af
beskyttelsesrumsloven, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen kan stille sådanne krav.
Brandteknisk byggesagsbehandling i henhold til bygningsreglementet for så vidt angår simple sager og i
øvrigt jævnfør samarbejdsaftale med Nordjyllands Beredskab I/S.
By- og Landskabsforvaltningen forvalter byggelovens bestemmelser om skorstensfejervæsen jævnfør lov
nr. 495 af 29. juni 1990 og lov nr. 239 af 27. april 1997.

Nordjyllands Beredskab I/S
Nordjyllands Beredskab I/S har ansvaret for at leve op til Aalborg Byråds godkendte serviceniveau for så
vidt angår brand- og redningstjeneste, herunder forebyggende og afhjælpende foranstaltninger.
Nordjyllands Beredskab I/S har konkurrenceudsat brand- og redningsindsatsen i nogle områder (i Aalborg
Kommune er det stationerne i Mou og Hals) samt indgår i samarbejde med eksempelvis Falck om løsning
af specielle opgaver, for eksempel dykkertjenesten.
Nordjyllands Beredskab I/S forestår brandteknisk byggesagsbehandling i henhold til Beredskabsloven og
Tekniske Forskrifter samt komplekse sager i forhold til bygningsreglementet jævnfør samarbejdsaftale med
Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen.
Nordjyllands Beredskab I/S løser en række sideordnede aktiviteter for kommunen. Disse aktiviteter er medfinansierende til beredskabets kerneaktiviteter og dækker blandt andet over følgende aktiviteter:












Autoservice
Kommuneabonnement
Følgeskader
Brandslukkerudstyr
Materialer til videresalg
Vaskeri
Flytte- og rampeservice
Transportopgaver (bud)
Låseservice
Vægterservice
Alarm- og overvågningsservice

Kommuneabonnementet dækker typisk løsning af opgaver som fjernelse af fremmede objekter på gader og
veje (døde dyr, væltede træer mm), pumpning af vand i kommunale bygninger ved oversvømmelser, afdækning af tage i forbindelse med vejrligssituationer, forbindsstoffer, transport af kommunens køretøjer til
værksted, opsætning af vejspærring udenfor normal arbejdstid m.m.
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