Miljø- og Energiudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af Aalborg Kommunes Beredskabspolitik
2018-079285
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes Beredskabspolitik.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Beredskabspolitikken er tidligere blevet godkendt i Aalborg Byråd, 13.05.2013 (punkt. 2). Der er behov for at
opdatere politikken bl.a. som følge af ny organisering af beredskabsplanlægningen efter dannelsen af
Nordjyllands Beredskab I/S pr. 1. januar 2016.
Aalborg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i
hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.
Beredskabspolitikken skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt. Det kræver bl.a., at
alle enheder i Aalborg Kommune har en fælles forståelse for beredskabsplanlægning og arbejder i samme
retning.
Beredskabspolitikkens formål er at beskrive Aalborg Byråds overordnede retningslinjer for, hvordan
beredskabsopgaver skal løses i kommunens forvaltninger. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage til at
skabe og forankre fælles værdier og mål for kommunens samlede beredskab.
Beredskabslovens § 25 fastlægger, at kommunen skal have en samlet plan for hele kommunens beredskab
– Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.
Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes beredskabsprogram og kommunens
generelle beredskabsplan - Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.
Kommunens beredskabsprogram konkretiserer, hvordan kommunens forvaltninger inden for en fireårig
periode skal udmønte politikkens mål.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift fastlægger, hvordan kommunen skal håndtere krisesituationer.
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.
Aalborg Byråd har det overordnede ansvar for beredskabsplanlægningen.
Et effektivt beredskab er en central del af et robust og trygt samfund. At opretholde dette er en opgave, som
vi har et fælles ansvar for at løse; både borgere, erhvervsliv og myndigheder.
Aalborg Byråd har ansvaret, og derfor skal Aalborg Byråd iværksætte tiltag, der sikrer, at der arbejdes
løbende med at øge robustheden, mindske sårbarhederne og udvikle kommunens samlede beredskab.
Kommunaldirektøren har et overordnet ansvar for, at beredskabsplanlægningen bliver gennemført i de
enkelte forvaltninger, og at der sker en koordinering af den samlede plan for hele kommunen.
Aalborg Byråd fastlægger derfor i beredskabspolitikken, at 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.
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Bilag:
Aalborg Kommunes Beredskabspolitik
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