Miljø- og Energiudvalget

Punkt 14.

Godkendelse af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift - 2018-21
2018-076339
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift er sidst blevet godkendt i Aalborg Byråd 16. december 2013 (punkt
10). Planen skal i henhold til Beredskabslovens § 25, stk. 3 byrådsgodkendes mindst én gang i hver
byrådsperiode. Miljø- og Energiforvaltningen har et ønske om, at byrådet fremover får planen til godkendelse
først i byrådsperioden, så det siddende byråd får ejerskab og øget kendskab til den gældende plan. Derfor
har Miljø- og Energiforvaltningen valgt at skubbe behandlingen af planen.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en
krisestyringsorganisation til at håndtere hændelsen. Planen har således til formål at beskrive forhold
vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Aalborg Kommune hurtigt og
effektivt at løse opgaven med at opretholde serviceniveauet i kommunen.
Planen består af en overordnede hovedplan, der hovedsagligt vedrører etablering og drift af kommunens
krisestyringsstab (Aalborg Kommunes Krisestab), samt delplaner for de enkelte forvaltninger i Aalborg
Kommune.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift skal sikre, at kommunen fortsat kan yde den service, der er vedtaget
eller ønsket, 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 eller ønskede niveau som muligt samt at få
genetableret serviceniveauet 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. Aalborg Kommunes Plan for fortsat
drift skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes Beredskabspolitik og Beredskabsprogram.
Aalborg Kommunes 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, kommunikation og endeligt operativ indsats.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift bygger på Aalborg Kommunes almindelige organisation
(basisorganisationen) suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende stabsstøttefunktioner.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift har jævnfør Beredskabslovens § 25 stk. 4 været til udtalelse hos
Beredskabsstyrelsen, der vurderer, at planen fremstår som velovervejet, grundig og handlingsorienteret.
Udtalelsen er vedlagt som bilag.
Planen er med den seneste revision gjort mere handlingsorienteret i sin opbygning med præcise og korte
instrukser/action cards.
Nordjyllands Beredskab I/S har ikke længere mulighed for at facilitere Aalborg Kommunes Krisestab på den
nuværende lokation på Thomas Boss Gade, hvorfor der er set på en ny lokalitet til krisestaben.
Planen har været til høring i alle 7 forvaltninger hos forvaltningernes beredskabsplanlæggere samt hos
Nordjyllands Beredskab I/S og Region Nordjylland. Deres input er så vidt muligt indarbejdet i den
vedhæftede plan.
Det er selve hovedplanen uden bilag eller forvaltningsdelplaner, der skal godkendes i byrådet. Derfor er
adresser på stabslokaler og kontaktoplysninger på nøglefunktioner udeladt af hovedplanen, således at disse
oplysninger kan friholdes for offentlighed af hensyn til kommunens sikkerhed og personfølsomme
oplysninger.
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De fortrolige oplysninger fremgår i bilagsdelen, der løbende bliver holdt ajour og er krisestabens daglige
instrukser og værktøj. Bilagene redigeres og opdateres efter behov af Miljø- og Energiforvaltningen.
Forvaltningsplanerne redigeres og opdateres i den enkelte forvaltning.
Beredskabsplanlægning er underlagt sektoransvar, og den enkelte forvaltning er derfor selv ansvarlig for at
udarbejde de nødvendige planer samt holde dem opdateret. Aalborg Kommunes
Beredskabsplanlægningsgruppe står for koordineringen af Plan for fortsat drift mellem forvaltningerne.
Medlemmerne har ansvaret for koordineringen mellem underafdelingerne ude i deres respektive
forvaltninger.
Hver forvaltning bør planlægge for, at forvaltningen kan sende direktøren eller dennes stedfortræder til
Aalborg Kommunale Krisestab (AKK) med en assistent/forbindelsesofficer samtidig med, at de hjemme i
forvaltningen kan oprette forvaltningens egen krisestab med det nødvendige personel. Der skal i den
forbindelse tænkes over kommunikationsforbindelser og ressourcer.

Økonomi
I forbindelse med flytning af stabsrummet til ny lokation, kan der påregnes en samlet udgift på op til 140.000
kr. ekskl. moms i 2019, der deles mellem de 7 forvaltninger.
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Bilag:
Plan for fortsat drift - 2018-21 - Udvalg og Byråd
Udtalelse til Aalborg Kommunes § 25-plan
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