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Beredskabscenter Aalborg - Plan for fortsat drift i Aalborg Kommune.
2013-48881.
Beredskabskommissionen indstiller til byrådet,
at Aalborg Kommunes plan for fortsat drift 2013-2014 godkendes,
at Beredskabscenter Aalborg i samarbejde med forvaltningerne udarbejder en ny og mere handlings- og hændelsesorienteret plan for fortsat drift i Aalborg Kommune for 2014-2018 på ITplatformen C3, og
at det besluttes, at alle ledere på alle niveauer i kommunen tager ansvar for beredskabsplanlægningen inden for eget område samt i relevant omfang støtter og koordinerer med andre forvaltninger og eksterne samarbejdsparter.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Beredskabskommissionen fremsender til byrådets godkendelse Aalborg Kommunes Plan for Fortsat
Drift, som skal sikre en effektiv varetagelse af Aalborg Kommunes ansvar og opgaver med at opretholde serviceniveauet i kommunen.
Planen består af en overordnet hovedplan, der hovedsagligt vedrører etablering og drift af kommunens krisestyringsstab (Aalborg Kommunale Krisestab (AKK)), samt delplaner for de enkelte forvaltninger i Aalborg Kommune.
Plan for Fortsat Drift skal sikre, at kommunen fortsat kan yde den service, der politisk er vedtaget,
også i situationer hvor der ikke er normale driftsbetingelser. Forhold kan opstå, så dette ikke er muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til krisesituationen på rette
niveau, såvel politisk som administrativt.
Målet er herefter at kunne yde en service så tæt på det vedtagne niveau som muligt samt at få genetableret det vedtagne serviceniveau så hurtigt som muligt.
Aalborg Kommune arbejder helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab. Derfor tages
afsæt i de syv områder af den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, dvs. ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner. Plan for fortsat drift skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsprogram.
Plan for fortsat drift i Aalborg Kommune fastlægger, hvordan kommunen skal håndtere krisesituationer.
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Plan for fortsat drift er bygget op over de fem kerneopgaver i krisestyringen, dvs. aktivering og drift
af krisestaben, håndtering af informationer om krisen, koordinering af handlinger og ressourcer,
krisekommunikation og endeligt operativ indsats.
Plan for fortsat drift bygger på Aalborg Kommunes almindelige organisation (basisorganisationen)
suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende støttefunktioner.
Plan for fortsat drift har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, der finder planen egnet som
grundlag for krisestyring og detailplanlægning i en given situation. Beredskabsstyrelsen peger på
nogle områder til nærmere beskrivelse, såsom organisationens robusthed ved længerevarende kriser
og Kommunikationsgruppens (KG) opgaver, der er beskrevet nærmere i deres egen delplan.
Kommentarerne vil, hvor det er relevant, bliver inddraget og behandlet i den næste revision af plan
for fortsat drift.
Det er beredskabets ønske, at næste version af plan for fortsat drift laves endnu mere handlings- og
hændelsesorienteret, både i plankomplekset og i selve krisestyringssystemet C3.
Eksempel:
I tilfælde af ekstremt vejr (storm, skybrud og stormflod) aktiveres relevante dele af organisationen,
f.eks. Beredskabscenter Aalborg (BCAA), Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) Driftsvagt og
Entreprenørenhed (TME) samt Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆH).
Disse enheder vil under en hændelse med ekstremt vejr få udfordringer med at opretholde og genskabe fremkommelighed, sikre borgerne mod akutte skader som følge af nedfaldne tage, væltede
træer, oversvømmede gader og byområder. For ÆH´s vedkommende består udfordringen i at sikre
serviceniveauet til borgere i eget hjem på trods af begrænset fremkommelighed.
De krisestyringsplaner og actioncard, en aktiveret krisestab har brug for i sådan en situation skal
ligge samlet under én hændelsesknap. Det vil kræve samarbejde og koordinering mellem fagforvaltningerne, jævnfør Aalborg Kommunes Beredskabspolitik.
Bilag:
Plan for fortsat drift 2013-2014
Beredskabsstyrelsens gennemgang af den generelle beredskabsplan
Beredskabsstyrelsens følgebrev

Plan for fortsat drift 2013-14
Svar fra Beredskabsstyrelsen til planen
Beslutning:
Godkendt.
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