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A B C D E 
Udgiftsområde Korrigeret 

budget 2020 
Forbrug pr. 

30. juni 2020 
Forventet 
regnskab 

2020 

Afvigelse  
(D-B)* 

Ikke udmøntet 
underskud (200) 

0 0 0 0 

Personale (400) 39.509 13.989 39.509 0 
Materiale og aktivitets- 
udgifter (500) 

7.476 2.981 7.476 0 

IT, inventar og materiel 
(600) 

4.659 2.968 4.659 0 

Fast ejendom (700) 2.578 1.378 2.578 0 
Indtægter (900) -19.933 -10.906 -19.933 0 
I alt 34.289 10.410 34.289 0 

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn. 

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab: 
Det forventede regnskab forventes at holdes indenfor det korrigerede budget for 2020. 

Bemærkninger til afvigelser: 
Personale (400): Der er forbrugt 35,4%, hvilket på opgørelsestidspunktet er under forventet 
niveau. Niveauet skal ses i lyset af, at der kun er konteret udbetaling af løn for 5 måneder. 
Derudover har Covid-19-situationen bidraget ekstraordinært, idet al øvelsesaktivitet har været 
lukket ned i 2. kvartal 2020, og idet der har været lavere et aktivitetsniveau på det operative 
område som følge af hjemsendte medarbejdere/reduceret aktivitet i virksomhederne. 
Udskudte øvelsesaktiviteter søges i videst muligt omfang indhentet i den resterende del af 
året. 

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 39,9%, hvilket er lidt lavere end 
budgetteret. Også her har nedlukningen af øvelsesaktiviteter indvirket på det lavere niveau.  

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 63,7%. Merforbruget skyldes, at der er betalt 
forsikring på samtlige køretøjer for hele 2020, indkøbt ny bil til værkstedet i Silkeborg samt at 
leasingforpligtigelser betales kvartalsvis forud. Evt. merforbrug ved årets slutning forventes at 
kunne findes på andre udgiftsområder. 

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 53,5%, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. 

Indtægter (900): Der er indtægter på 54,7% af budgetbeløbet. Niveauet er forventet, da de 
fleste af de regninger, der kun udsendes en gang om året (f.eks. årlig afgift på ABA-, TYV- og 
elevatoralarmer) ér udsendt. 

Korrigerende handlinger: 
Ingen korrigerede handlinger. 



3 Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat Drift for 

Silkeborg Kommune 
3.1 - Bilag: Udkast til Politik for Fortsat Drift 2020

DokumentID: 8635789



 

 

  Politik for 
Fortsat Drift 
2020 til 
godkendelse 

Rev. 2020 

                



Politik for Fortsat Drift 2020 til godkendelse 
 

1 
 

 

Indledning 
Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner 
med direkte påvirkning for borgere og virksomheder. Det skal kunne ske både i normal drift i 
hverdagen, og når uforudsete, større hændelser sætter den kommunale organisation under 
pres og truer den fortsatte drift. 

Politik for Fortsat Drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at 
Silkeborg Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på 
betryggende vis.  

Midtjysk Brand & Redning udarbejder Politik for Fortsat Drift samt en fælles Generel Plan for 
Fortsat Drift for Silkeborg Kommune med henblik på vedtagelse i byrådet. I praksis 
administreres politikken af direktionen.  

Formål med Politik for Fortsat Drift 
Målet med denne Politik for Fortsat Drift er at sikre et robust beredskab, så borgere, 
erhvervsliv og medarbejdere trygt og sikkert kan videreføre deres aktiviteter, også selvom der 
opstår en ekstraordinær hændelse. 

Nøgleordene for beredskabsarbejdet er Robusthed, Tryghed og Sikkerhed.  

Direktionen ønsker, at alle enheder bidrager aktivt til at opfylde dette mål gennem en 
engageret, vedvarende og koordineret beredskabsindsats. En koordineret indsats er 
forudsætningen for håndtering af kriser, da disse ikke tager hensyn til organisatorisk opdeling i 
afdelinger, stabe og institutioner. 

Politik for Fortsat Drift skal ses i sammenhæng med kommunens generelle beredskabsplan 
(Plan for Fortsat Drift). Mens Politik for Fortsat Drift danner rammen om beredskabsarbejdet i 
Silkeborg Kommune, er Plan for Fortsat Drift det styringsredskab, der tages i anvendelse, når 
og hvis Silkeborg Kommune rammes af en større og uventet hændelse. 
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Sådan arbejder vi med beredskabsplanlægning 
Silkeborg Kommune følger i sit arbejde med beredskabsplanlægning og krisestyring 
principperne i Vejledning om Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning, udgivet af 
Beredskabsstyrelsen. Vejledningen angiver følgende syv områder, som skal indgå i 
planlægningen: Ledelse, Planlægningsgrundlag, Forebyggelse, Uddannelse, Øvelser, 
Evalueringer og Beredskabsplanlægning. Silkeborg Kommunes stillingtagen til hvert af de syv 
områder er beskrevet i det følgende. 

Ledelse 
Det er ledelsens ansvar at sikre, at organisationen kan løse sine opgaver. Opgaverne skal også 
kunne løses, når organisationen bliver udsat for ekstraordinære hændelser, som f.eks. store 
ulykker, sygdomsudbrud eller afbrydelser af kritisk infrastruktur.  

Direktionen ønsker, at ledere på alle niveauer tager ansvar for beredskabsarbejdet inden for 
eget område og i relevant omfang bidrager til at støtte og koordinere med andre områder samt 
med eksterne samarbejdspartnere.  

Målet er, at ledere på alle niveauer tager ansvar for og bidrager til at opbygge og udvikle 
kommunens robusthed overfor ekstraordinære hændelser. Derudover skal lederne bidrage i 
forhold til opfølgning på iværksatte opgaver og aktiviteter.   

Endelig skal alle ledere være bekendt med Politik for Fortsat Drift, Generel Plan for Fortsat 
Drift, egen afdelings/stabs delplan og underliggende indsatsplaner og dermed kunne besvare 
spørgsmål fra medarbejdere om beredskab indenfor eget område. 

Planlægningsgrundlag 
Silkeborg Kommunes beredskabsplanlægning skal være baseret på indsigt og erfaring, så det 
er de rette indsatser, der prioriteres og igangsættes, for løbende at sikre den fortsatte drift af 
kommunens kritiske funktioner. 

Direktionen ønsker derfor, at alle afdelinger og stabe løbende og mindst én gang årligt 
foretager en risiko- og sårbarhedsvurdering og på den baggrund beslutter, om der er behov for 
justering af delplan, behov for nye indsatsplaner eller revision af disse, opdatering af 
afdelingernes/stabenes kontaktlister, eller om der er behov for andre initiativer. Midtjysk 
Brand og Redning kontakter afdelingerne/stabene én gang årligt for at sikre, at opdateringen 
finder sted og kan efter anmodning og aftale understøtte og facilitere processen. 

Forebyggelse 
Kommunens afdelinger og stabe skal med forebyggende tiltag bidrage til at nedsætte 
sandsynligheden for at ekstraordinære hændelser indtræffer, eller i givet fald at reducere 
konsekvenserne af dem for borgere, erhvervsliv og kommunen som helhed. 

Forebyggelse skal ske med udgangspunkt i de løbende risiko- og sårbarhedsvurderinger for 
dermed at sikre forebyggelsens effekt i forhold til opretholdelse og videreudvikling af 
kommunens robusthed, sikkerhed og tryghed. 

Uddannelse 
Kommunens afdelinger og stabe skal arbejde for, at håndteringen af ekstraordinære hændelser 
foregår effektivt og kompetent. 
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Afdelingerne og stabene skal derfor i forbindelse med de løbende risiko- og 
sårbarhedsvurderinger se på medarbejdernes uddannelsesbehov i forhold til eksempelvis 
førstehjælp, elementær brandbekæmpelse men eventuelt også uddannelse i 
beredskabsplanlægning og krisestyring. 

Midtjysk Brand & Redning udbyder kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og 
kan på opfordring formidle og koordinere eksterne uddannelsesforløb indenfor 
beredskabsplanlægning og krisestyring. 

Øvelser 
Kommunens afdelinger og stabe skal have et robust, afprøvet og rutineret beredskab. Faste 
medlemmer og ad hoc-medlemmer af kommunens krisestyringsorganisation samt kommunens 
ledere og medarbejdere skal derfor være fortrolige med, hvordan de handler ifm. en 
ekstraordinær hændelse, og det skal sikres, at planer og procedurer fungerer efter hensigten. 

Direktionen har som mål, at alle afdelinger og stabe som udgangspunkt gennemfører øvelser i 
delplaner og indsatsplaner (eller aktiviteter der kan sidestilles hermed) minimum to gange i 
hver byrådsperiode. Direktionen kan efter nærmere vurdering efterfølgende beslutte at 
fastlægge et højere niveau. Beredskabsdirektøren eller en repræsentant for denne kan efter 
anmodning deltage som observatør i disse øvelser samt deltage i evalueringen. 

Ansvaret for gennemførelse og afvikling af disse øvelser eller aktiviteter påhviler som 
udgangspunkt den enkelte afdeling eller stab, som selvstændigt kan gennemføre aktiviteterne, 
hvis der foretages afrapportering, der fremsendes til Midtjysk Brand & Redning. Hvis 
afdelingen/staben ønsker det, kan Midtjysk Brand & Redning mod betaling bistå processen i 
samarbejde med afdelingen/staben, herunder forberede oplæg, afvikle øvelsen samt udarbejde 
opfølgningsnotat.  

Foruden de afdelings-/stabsspecifikke øvelser afholdes der på Midtjysk Brand & Rednings 
foranledning to øvelser i hver byrådsperiode med særlig fokus på krisestaben og afprøvning af 
den overordnede plan. Formålet med disse er afprøvning af samarbejde og koordination ved 
større hændelser og kan involvere eksterne parter. 

Reelle hændelser kan erstatte øvelser, såfremt der foretages evaluering samt dokumentation 
af forløbet og såfremt opnåede erfaringer implementeres i det fremadrettede 
planlægningsgrundlag samt i eventuelle forbedringstiltag på planlægningsdelen. 

Midtjysk Brand & Redning kontakter afdelingerne/stabene én gang årligt for at sikre, at 
øvelsesfrekvensen effektueres. 

Evalueringer 
Læring er forudsætningen for styrkelse og fortsat udvikling af den enkelte kommunes samlede 
beredskab. Afdelings- og stabschefer har derfor ansvar for, at der foretages evaluering af 
øvelser og faktiske hændelser indenfor egen afdeling/stab. 

Direktionen forventer, at læringspunkter fra evalueringer formidles internt i egen afdeling/stab 
samt i relevant omfang eksternt, så erfaringerne kan omsættes til justeret praksis. 

Evalueringer fremsendes løbende til Midtjysk Brand & Redning, som sikrer, at de indgår i 
kommunernes samlede risiko- og sårbarhedsvurdering. 
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Hvis afdelingerne/stabene ønsker bistand til gennemførelse af systematiske evalueringer, 
tilbyder Midtjysk Brand & Redning mod betaling at forestå denne. Midtjysk Brand & Redning vil 
i givet fald i relevant omfang inddrage kommunens kommunikationsafdeling i opgaven, idet 
krisekommunikation udgør et centralt element i enhver krisehåndtering.  

Beredskabsplaner 
Kommunens afdelinger/stabe skal gennem handlingsorienterede planer skabe grundlaget for 
effektive og sikre beredskabsindsatser. 

Målet er, at ledere og medarbejdere har en fast ramme at arbejde ud fra med kendte roller og 
faste procedurer, når der indtræffer en hændelse, som kræver krisestyring. 

Alle afdelinger/stabe udarbejder planer for eget område, som beskriver områdets 
krisestyringssetup (delplaner, indsatsplaner og action cards): 

 Delplaner beskriver de generelle procedurer for krisestyring i egen afdeling/stab, 
herunder aktivering og sammensætning af krisestab  

 Indsatsplaner understøtter delplaner med konkrete planer for særligt udvalgte 
hændelser, fx indsatsplan for pandemi  

 Action cards giver helt konkrete anvisninger på delopgaver i indsatsplaner.  

For alle planer gælder, at de skal være korte og handlingsorienterede, overskuelige, ajourførte 
og realistiske. 

Alle planer godkendes af afdelings-/stabschefen og publiceres derefter på 
beredskabsplan.silkeborgkommune.dk.  

 

Ansvarsfordeling 

Overordnet ansvar 
Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens beredskabsplanlægning.  

Direktionen udarbejder i samarbejde med Midtjysk Brand & Redning udkast til den generelle 
plan, som godkendes i Beredskabskommissionen, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd. Alle 
øvrige delplaner, indsatsplaner og action cards udarbejdes af kommunens afdelinger og stabe 
og efter sektoransvarsprincippet. Direktionen har ansvaret for, at beredskabsplanlægningen 
bliver eksekveret.  

Beredskabsdirektøren/Midtjysk Brand & Redning rådgiver kommunen og koordinerer 
revisionsprocessen. 
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Afdelings-/stabschefers ansvar 

Afdelings- og stabscheferne har ansvaret for, at der bliver udarbejdet delplan og relevante 
indsatsplaner indenfor eget område, og at disse løbende holdes ajourført. Det skal i den 
forbindelse sikres, at der til enhver tid foreligger opdaterede kontaktlister med oversigt over de 
personer, der skal indgå i afdelingens/stabens egen krisestab – herunder at der er udpeget 
afløsere, og at deres funktion er beskrevet. 
 
Afdelings- og stabscheferne skal sikre, at der løbende afholdes øvelser indenfor eget område, 
og at der efter såvel øvelser som faktiske hændelser gennemføres evalueringer heraf. 

Afdelings- og stabscheferne skal sikre, at ledere og medarbejdere (herunder nyansatte) 
indenfor eget område bliver introduceret til beredskabsplanhjemmeside, egne planer samt 
løbende ændringer heri. 

Forventning til medarbejdere 
Det forventes, at den enkelte medarbejder i det daglige formidler observerede risici, 
sårbarheder og eventuelt muligheder for forebyggelse til nærmeste leder. 

Endvidere forventes det, at medarbejdere i relevant omfang bidrager i forbindelse med 
håndteringen af en krise, jf. beredskabslovens § 57. Medarbejderne bør derfor kende de planer 
som de skal handle ud fra, samt deltage i relevant uddannelse samt i øvelser. 

Lovgivning 
Følgende lovbestemmelser og vejledninger udgør rammen for Silkeborg og Viborg kommuners 
beredskabsarbejde: 

 Kommunestyrelsesloven, som bl.a. fastlægger kommunens ledelsesansvar, også i 
krisesituationer 

 § 69. Såfremt det under krise eller krig er umuligt at samle 
kommunalbestyrelsen til møde, overtager økonomiudvalget de beføjelser, 
der tilkommer kommunalbestyrelsen og dens udvalg. I kommuner med 
magistratsordning, jf. § 64, overtager magistraten 
kommunalbestyrelsens beføjelser.  

 Stk. 2. Er det umuligt at samle økonomiudvalget til møde under krise 
eller krig, styres kommunens anliggender af borgmesteren. Er det i 
kommuner med magistratsordning umuligt at samle magistraten til 
møde, styres kommunen af borgmesteren.  

 Beredskabsloven 
 § 25. Der skal laves en plan for kommunens samlede beredskab mindst 

én gang i hver kommunal valgperiode 
 § 57. Mulighed for at pålægge offentligt ansatte beredskabsopgaver 

 Sundhedslovens kapitel 65, som fastlægger, at kommunen skal have en 
sundhedsberedskabsplan 

 Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen 
 Vejledning om indkvarterings- og forplejningsberedskabet 
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 Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære 
dele af søterritoriet 
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Indledning 
Silkeborg Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på 
evnen til at opretholde og videreføre kritiske leverancer for borgere og virksomheder – også 
når større og uventede hændelser indtræffer.  

Generel Plan for Fortsat Drift skal sikre en entydig beslutnings- og kommandovej, 
foruddefinerede procedurer og krisestyringsværktøjer, der skal tages i anvendelse ved 
håndtering af større eller uventede hændelser. Ansvaret for planen påhviler direktionen i 
Silkeborg Kommune, mens Midtjysk Brand & Redning har en koordinerende og understøttende 
rolle.  

Delplaner, indsatsplaner og action cards er ansvarsmæssigt placeret hos cheferne i de enkelte 
afdelinger og stabe jf. sektoransvarsprincippet (den der har ansvaret til daglig, bevarer 
ansvaret i en krisesituation - før, under og efter krisen). Det påhviler de enkelte afdelings- og 
stabschefer at sikre planernes indholdsmæssige kvalitet samt sikre, at de fornødne planer til 
enhver tid er udarbejdede og ajourførte.  

1. Information om Generel Plan for Fortsat Drift  

1.1 Formål 
Generel Plan for Fortsat Drift har til formål at sikre, at kommunen kan opretholde sin 
virksomhed under ekstraordinære omstændigheder, herunder at:  

 starte en indsats til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljø 
ved ulykker og katastrofer.  

 skabe grundlag for en koordineret beredskabsindsats og en koordineret anvendelse af 
beredskabsmæssige ressourcer internt og eksternt.  

 at involvere og ansvarliggøre alle relevante afdelinger, stabe og institutioner i løsning af 
kommunens beredskabsopgaver.  

 at formidle korrekt og rettidig information til kommunens borgere, institutioner, 
virksomheder og pressen.  

1.2 Opbygning af Generel Plan for Fortsat Drift  
Planen i sin helhed er opbygget af denne generelle plan med underliggende delplaner, 
indsatsplaner og action cards. Den generelle plan beskriver de generelle retningslinier og 
anvisninger, der er gældende for samtlige afdelinger og stabe, og indeholder anvisninger på 
den centrale krisestabs opgaver, herunder:  

- Aktivering og drift af krisestab.  
- Operativ indsats (delplaner, indsatsplaner og action cards).  
- Koordinering af handling og ressourcer.  
- Information og kommunikation.  

Delplaner, indsatsplaner, action cards er forankret i den enkelte afdeling/stab og skal fremme 
beredskabsparatheden i denne samt underliggende institutioner. En afdelings delplan 
indeholder plan for aktivering, sammensætning af afdelingens/stabens krisestab, krisestabens 
mødested m.m. 
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1.3 Plan for Fortsat Drift i relation til eksterne planer  
Ved iværksættelse af Generel Plan for Fortsat Drift skal kriseledelsen have fokus på, at der kan 
være andre planer og hensyn, som kan have indflydelse på kriseledelsens arbejde og 
beslutninger, herunder eksempelvis sundhedsberedskabsplanen, regionale og statslige planer. 
Kriseledelsen skal derfor have fokus på samarbejdet med andre beredskabsaktører.  

Ved større katastrofer, der går på tværs af kommunegrænser, vil politiet aktivere den Lokale 
Beredskabsstab placeret på politigården i Holstebro. Den Lokale Beredskabsstab og 
kommunens krisestab er to separate enheder, som arbejder særskilt. Men ved forhold, som 
har indvirkning på modparten, skal samarbejdet koordineres for at sikre en effektiv 
opgaveløsning og koordineret indsats.  

2. Beredskabsniveauer og den centrale krisestab  

2.1 Beredskabsniveauer  
Generel Plan for Fortsat Drift kan anvendes ved alle former for hændelser, der afviger fra en 
normal driftssituation. Hændelserne kan omfatte akutte ulykkeshændelser (fx brand) eller 
andre hændelsestyper, der sætter kommunernes evne til at levere kritiske leverancer under 
pres (fx IT-nedbrud eller større sygdomsudbrud).  
 
Håndtering af en hændelse sker på driftsniveau 1 eller 2:  
 

 Driftsniveau 1: Hændelse i egen afdeling/stab 
Anvendes når hændelsen er afgrænset til én afdeling/stab. Kriseleder er afdelings-
/stabschefen eller en af denne udpeget stedfortræder. 

 
 Driftsniveau 2: Hændelse på tværs af afdelinger/stabe 

Anvendes når hændelsen involverer to eller flere afdelinger/stabe. Kriseleder er 
kommunaldirektør eller en koncerndirektør for de involverede afdelinger/stabe eller en 
af disse udpeget stedfortræder. 

 
I situationer, hvor krisestaben på niveau 2 er aktiveret, vil de involverede afdelinger og stabe 
samtidig aktivere egne krisestabe på niveau 1. 

 
 
 

[Tekstboks] Eksempler på driftsniveau 1-hændelser kan f.eks. 
være:  

 Skoleelev omkommer i trafikken 

 Dødsfald i institution 

 Overfald på medarbejder 

 Kommunalt køretøj i trafikulykke 

 Dødsulykke på plejecenter 

 Større brand på en institution 

 IT-nedbrud isoleret til eget område 
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Den faktiske kriseledelse udøves af kommunens administrative ledelse ved 
kommunaldirektør/koncerndirektør/afdelings-/stabschef.  
 
Borgmesteren og evt. relevante politiske udvalg skal holdes løbende og fyldestgørende 
orienteret om situationens udvikling samt om iværksatte handlinger. Borgmesteren kan efter 
konkret vurdering og behov deltage i krisestabsmøderne efter samråd med kriselederen. 
 
  

[Tekstboks] Eksempler på driftsniveau 2-hændelser kan f.eks. 
være:  

 Større sygdomsudbrud, herunder pandemier 

 Ulykke med flere omkomne 

 Omfattende IT-nedbrud 

 Større drikkevandsforurening 

 Angreb på Rådhuset 

 Forureningsuheld som har større påvirkning af 
lokalmiljøet 
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Hændelser der går på tværs af kommunegrænser 

Ved ekstraordinære hændelser indenfor Midt- og Vestjyllands Politis område vil den Lokale 
Beredskabsstab (LBS) blive aktiveret og nedsat. Silkeborg Kommune repræsenteres på 
strategisk niveau af beredskabsdirektøren, der dermed er forbindelsesled mellem LBS og 
kommunens krisestab i forhold til koordinering af beslutninger og handlinger.  

Ved større hændelser, hvor der skal træffes beslutninger om eks. fordeling af ressourcer på 
tværs af landet nedsættes den Nationale Operative Stab (NOST), som i givet fald vil fungere 
samtidigt med de aktiverede Lokale Beredskabsstabe, som i en sådan situation vil referere til 
NOST´en. 

2.2 Aktivering af krisestab  
Rettidig og hurtig aktivering af krisestaben er i langt de fleste tilfælde en væsentlig 
forudsætning for at opnå en vellykket krisestyringsindsats og dermed begrænse hændelsens 
potentielle skadevirkninger mest muligt. 

Aktivering skal derfor ske hurtigst muligt efter konstatering af, at der er tale om en krise - 
eller en situation der kan udvikle sig til en krise. Det gælder, at det er bedre at aktivere 
krisestaben en gang for meget end en gang for lidt.  

Ved aktivering gælder desuden handlingsprincippet1, som indebærer, at det i en situation med 
uklare eller ufuldstændige informationer er bedre at aktivere et for højt beredskab 
(driftsniveau) end et for lavt beredskab.  

Samtidig skal der – når der er etableret tilstrækkeligt overblik - hurtigt kunne ændres på 
beredskabet i nedadgående retning, så løsningen sker så tæt på problemet som muligt og 
undgå ressourcespild.  

2.3 Aktiveringstrin  
I forbindelse med en hændelse, der er under udvikling, og hvor der er usikkerhed om 
hændelsens alvor, kan kriselederen træffe beslutning om, at der ikke på nuværende tidspunkt 
er behov for at samle krisestaben fuldt ud (i operationsberedskab). 

Kriselederen kan i stedet træffe beslutning om at varsle relevante chefer/ledere/nøglepersoner 
i informationsberedskab – alternativt at varsle krisestabens medlemmer om, at de skal kunne 
møde fysisk i krisestaben indenfor et varsel på 2 timer (stabsberedskab). 

Aktiveringstrin Beskrivelse 

Informationsberedskab 
Varsling af chefer/ledere/nøglepersoner 
 
 

Varsling af chefer/ledere/nøglepersoner i en 
situation, hvor der p.t. ikke vurderes at 
være behov for at aktivere og etablere 
staben, men hvor 
chefer/ledere/nøglepersoner bør holde sig 
orienteret om situationen og dens udvikling.  

 
1 Retningslinier for krisestyring, Beredskabsstyrelsen, 2019 
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Stabsberedskab  
Varsling af chefer/ledere/nøglepersoner om 
evt. fremmøde i krisestaben   

Varsling af chefer/ledere/nøglepersoner om 
at kunne give fremmøde i krisestaben 
indenfor 2 timer anvendes i en situation, 
hvor den kommende udvikling kan resultere 
i behov for hurtig samling af krisestaben 
uanset tidspunkt mhp. møde og 
koordinering af organisationens akutte 
opgaver.  

Operationsberedskab 
Indkaldelse af den samlede krisestab   

Indkaldelse af den samlede krisestab 
anvendes i en situation, hvor der er behov 
for at kriseledelsen kan varetage samtlige 
krisestyringsrelevante opgaver med det 
samme og i længere tid.  
 
Når det er muligt anbefales det, at de 
indledende møder i krisestaben er fysiske 
møder. Senere møder kan – når det er 
formålstjenligt - afholdes som virtuelle 
møder. 
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AKTIVÈR    
nærmeste leder 

AKTIVÈR  

Afdelings-/stabschef/direktør/kommunaldirektør 
/beredskabsdirektør  

  

BESLUT               
Niveau for 
håndtering 

Driftsniveau 1: 
Én afdeling/stab 

ORIENTÈR 
nærmeste leder 

Driftsniveau 2: 
På tværs af afdelinger/stabe 

Orientering af 
politisk niveau og 

organisation 

Håndtér, inddæm, 
kontrollér og 
kommunikér 

START HER: 

Kan hændelsen 
håndteres som en 

normal 
hverdagshændelse? 

Håndtér, inddæm 
og kontrollér 
hændelsen 

Unormal hændelse 
eller unormal 
driftssituation 

Kommunaldirektør og 
Beredskabsdirektør fast- 

sætter niveau for håndtering 

Evaluér - sikre 
læring og 

implementer 
ændringer  

JA 

NEJ 

Flowdiagram for aktivering 
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2.4 Krisestabens sammensætning 
Nedenfor er en anbefaling til, hvordan hhv. en krisestab på afdelings-/stabsniveau og den 
centrale krisestab (driftsniveau 2) sammensættes. 

Driftsniveau 1: Hændelse i egen afdeling/stab 

 Kriseleder: Afdelings-/stabschef 
 Kommunikationsansvarlig 
 Relevante medlemmer af afdelingens/stabens ledergruppe 
 Evt. Beredskabsdirektør 
 Ad hoc medlemmer – herunder evt. relevante eksterne aktører 
 Sekretariatsbistand, og evt. andre støttefunktioner 

 
Driftsniveau 2: Hændelse på tværs af afdelinger/stabe 

 Kriseleder: Kommunaldirektør eller koncerndirektør  
 Evt. øvrige medlemmer af direktionen 
 Relevante medlemmer af afdelingernes/stabenes ledergrupper 
 Beredskabsdirektør 
 Kommunikationsansvarlig 
 Ad hoc medlemmer – herunder evt. relevante eksterne aktører 
 Sekretariatsbistand, og evt. andre støttefunktioner 

 
For alle deltageres vedkommende skal der være planlagt for stedfortræder – bl.a. for at kunne 
håndtere større og længerevarende hændelsesforløb. Stedfortræderen skal som udgangspunkt 
være på samme organisatoriske niveau som den, der afløses for, eller være udstyret med 
samme mandat. Stedfortrædere for kriselederen og for de øvrige krisestabsmedlemmer skal 
stå anført i de enkelte afdelingers/stabes delplaner i form af kontaktlister, der til enhver tid 
skal være ajourførte. Stedfortræderen skal kunne fungere som afløser i krisestaben, kunne 
aflaste ift. krisestabsmedlemmets kriseopgaver og evt. overtage daglig driftsopgaver.  
 
Ad hoc-medlemmer kan eksempelvis bestå af repræsentanter for andre myndigheder, 
herunder politi, embedslæge o.a.  
 
Ved større hændelser, der har karakter af større ulykke/katastrofe og omfatter flere 
kommuner vil koordinering mellem beredskabsaktørerne som nævnt finde sted gennem den 
Lokale Beredskabsstab. 
 
Borgmesteren kan efter konkret vurdering og behov deltage i krisestabens møder efter samråd 
med kriselederen. 
 

2.5 Krisestabens støttefunktioner 
I Silkeborg Kommune varetages sekretariatsfunktionen for den centrale krisestab af Analyse & 
Udvikling (dvs. hændelser på driftsniveau 2). 

Ved driftsniveau 1-hændelser varetages sekretariatsfunktionen som udgangspunkt af 
afdelingens/stabens egne - på forhånd udpegede - medarbejdere. Opgaveindhold er nærmere 
beskrevet i action cards udarbejdet til de definerede roller i Rollebaseret krisestyring – afsnit 4. 
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Ved særlige rådgivningsbehov kan krisestaben også indkalde øvrige relevante støttefunktioner 
(ex. Kommunikation, IT, jura, HR, Indkøb, praksiskonsulent m.v.). 

2.6 Krisestabens samlingssted 
Ved fysiske møder i den centrale krisestab udgør lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1 stabens 
primære faste samlingssted. Lokalet kan rumme op til 22 personer og har storskærm til 
visning af kortmateriale og øvrigt relevant oversigtsmateriale.  

Samme lokale kan anvendes af krisestabe etableret på driftsniveau 1. Hvis driftsniveau 2 er 
aktiveret, skal den enkelte afdeling/stab selv finde eget lokale til egen krisestab. Lokalet bør 
være det samme under hele krisens varighed.  

Ved behov for mødelokale med mere avancerede IT-faciliteter til afholdelse af virtuelle møder 
kan lokale C118 anvendes. C118 kan rumme op til 28 personer. 

Hvis de pågældende lokaler ikke kan benyttes (eks. fordi den pågældende hændelse involverer 
rådhuskomplekset) udgør Midtjysk Brand & Rednings undervisningslokaler på Kejlstrupvej 99C 
krisestabens samlingssted.  

3. Information og krisekommunikation  

3.1 Information  
Formidling af information til borgere er en vigtig del af krisehåndteringen. Kriselederen har 
ansvaret for et højt informationsniveau, blandt andet via pressen. Informationen skal rettes til 
såvel direkte berørte borgere og virksomheder som til alle øvrige i kommunen. Sekundært vil 
der være behov for information til andre interessenter, såsom borgere og virksomheder uden 
for kommunen, øvrige myndigheder, interesseorganisationer.  

3.2 Krisekommunikation  
Ved større hændelser vil der være et øget behov for såvel intern som ekstern 
informationsudveksling samt behov for koordinering af informationsstrømme. Dette ansvar 
påhviler krisestaben.  

Kommunikationsafdelingen har udarbejdet en særlig indsatsplan for krisekommunikation.  

Såfremt Midt- og Vestjyllands Politi har aktiveret den Lokale Beredskabsstab, skal relevant 
information koordineres med denne.  

4 Rollebaseret krisestyring 
Krisestabene i Silkeborg Kommune arbejder rollebaseret på såvel driftsniveau 1 som 2. Det 
betyder, at fem roller skal varetages af krisestaben uanset, hvor mange personer der er til 
rådighed og uagtet personernes kompetenceniveau. 
 
Rollerne kan senere omfordeles og flere personer kan løse opgaver knyttet til en rolle i 
fællesskab, så længe de formår at koordinere opgaveløsningen internt. Det kan særligt være et 
behov ved længerevarende og omfattende hændelser. 
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Rollerne består af: 
1. Kriseleder  
2. Ansvarlig for situationsbillede, 

logføring og dokumentation 
3. Ansvarlig for involverede personer 
4. Løsningsansvarlig 
5. Ansvarlig for kommunikation 

 
Rollerne bør som udgangspunkt være tildelt 
navngivne ledere/medarbejdere på forhånd 
og være anført i kontaktlister – med 
angivelse af stedfortrædere. Er dette ikke 
tilfældet, skal kriselederen umiddelbart efter 
krisestabens aktivering fordele de fire øvrige 
roller til de relevante ledere/medarbejdere. 
 
Beredskabsdirektøren, eller en af denne udpeget repræsentant, understøtter krisestaben i dens 
håndtering af krisen.  
 
Til hver af de anførte 5 roller findes et action card med de konkrete opgaver, der skal 
varetages af den pågældende rolleansvarlige. De oplistede opgaver er ikke udtømmende, men 
tjener som en hjælp til at komme i gang med de indledende aktiviteter i krisestaben.  
 
Foruden action cards er der udarbejdet skabeloner til logbog, situationsbillede, evaluering med 
mere. De udarbejdede action cards og skabeloner bør benyttes i alle krisesituationer for at 
opnå en ensartet håndtering og tilvejebringe et lettilgængeligt overblik.  
 

4.1 Krisestabens primæropgaver 
Nedenfor gives et overblik over de primæropgaver, som den enkelte rolleansvarlige varetager i 
krisestaben. Detaljerede action card findes på beredskabsplanhjemmesiden – 
beredskabsplan.silkeborg.dk. 
 

4.1.1 Opgaver for kriselederen 
Kriselederen har det overordnede ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og 
kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.  
 
Kriselederen har ansvaret for aktivering af den øvrige krisestab og har ansvar for den fysiske 
sikkerhed for den samlede krisestab. 
 
Kriselederen delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben (jf. de fire roller) og arbejder 
for et optimalt samarbejde på tværs af afdelinger og stabe. 
 
Kriselederen har ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret og at der 
fastlægges en strategisk retning for krisestaben – med mål for stabens indsats - som herefter 
forfølges.  
 

[Tekstboks] I den centrale krisestab er 
rollefordelingen som udgangspunkt som anført: 

1. Kriseleder – Kommunaldirektør 

2. Ansvarlig for situationsbillede, logføring 
og dokumentation – Analyse & Udvikling 

3. Ansvarlig for involverede personer - 
Personalechefen 

4. Løsningsansvarlig – udpeges ifm. 
aktivering af krisestaben 

5. Ansvarlig for kommunikation - 
Kommunikationschefen 
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Kriselederen har ansvar for underretning af det politiske niveau (i samråd med 
kommunaldirektøren). Kriselederen har også ansvar for at tilvejebringe fornødent mandat til 
krisestabens løsninger. 
 
Kriselederen har ansvar for at de nødvendige økonomiske ressourcer er til rådighed for 
opgaveløsningen; for at indsatte enheder har de fornødne ressourcer til rådighed for 
opgaveløsningen og for, at de fornødne interne og eksterne specialister og ressourcepersoner 
er til rådighed. Kriselederen har også det overordnede ansvar for al kommunikation i relation 
til hændelsen. 
 

4.1.2 Opgaver for situationsbillede, log og dokumentation 
Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation (sekretariatsfunktionen) har ansvar 
for at indsamle relevant information og tilvejebringe et opdateret situationsbillede. Endvidere 
skal sekretariatsfunktionen sørge for, at al information til krisestaben bliver dokumenteret 
sammen med krisestabens beslutninger, handlinger og undladelser. Dokumentationen 
foretages i en krisestyringslog. Skabelon findes på beredskabshjemmesiden.  
 
Sekretariatsfunktionen for krisestaben skal løbende journalisere relevante dokumenter i 
kommunens dokumenthåndteringssystem. 
 

4.1.3 Opgaver for personansvarlig 
Den ansvarlige for de involverede personer skal varetage opgaver i relation til de mennesker, 
der er direkte berørte af hændelsen. Det kan være borgere, medarbejdere, frivillige m.v.  
 
Som personansvarlig skal man arbejde for et højt informationsniveau til alle berørte 
persongrupper baseret på de pressemeddelelser eller interne orienteringer, som den 
kommunikationsansvarlige udarbejder. 
 
Den personansvarlige sørger for, at der er kommunal tilstedeværelse i berørte områder. F.eks. 
i et lille lokalsamfund, på hospitalet hvor eventuelle tilskadekomne indbringes, på 
arbejdspladsen som pludselig udsættes for en alvorlig hændelse. 
 
Den personansvarlige tjekker at der er opdateret kontaktinformation på alle involverede 
personer, så kommunikationen kan flyde let og ubesværet. 
 

4.1.4 Opgaver for løsningsansvarlig 
Som løsningsansvarlig indgår man i krisestaben som den der konkret og praktisk arbejder for, 
at ramte kritiske funktioner kan videreføres hurtigst muligt.  
 
Den løsningsansvarlige har som den helt overordnede og første opgave at skaffe overblik over, 
hvor hårdt kommunen er ramt af hændelsen. Hvilke samfundskritiske og livsvigtige leverancer 
er nede? Hvor hurtigt kan kommunen være tilbage på sporet med en midlertidig løsning? Og 
hvad koster det? Disse oplysninger tilgår krisestabens situationsbillede. Den løsningsansvarlige 
arbejder efterfølgende for at videreføre de kritiske funktioner hurtigst muligt – evt. via 
midlertidige løsning. Genetablering af permanent løsning følger som den sekundære opgave. 
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4.1.5 Opgaver for kommunikationsansvarlig 
Den kommunikationsansvarlige har til formål at sikre hurtigt, korrekt og afpasset information 
til de mange berørte målgrupper.  
 
Den kommunikationsansvarlige aktiverer Indsatsplan for krisekommunikation.  
 
Den kommunikationsansvarlige har som primæropgave at udarbejde en opdateret interessent-
analyse i relation til informationsdeling og kommunikationsindsats, så kriseleden får overblik 
over, hvem der skal vide hvad og hvornår. Interessentanalysen kan med fordel udarbejdes i en 
foreløbig version før en hændelse indtræffer, så den kun skal tilpasses den konkrete situation. 
 
Den kommunikationsansvarlige udarbejder udkast til pressemeddelelser, opdateringer på 
sociale medier, interne orienteringer, memoer m.v. som godkendes af kriselederen forud for 
distribution. 
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5. Godkendelse, gyldighed og revision  
Politik for Fortsat Drift og Generel Plan for Fortsat Drift er godkendt af byrådet i Silkeborg 
Kommune den XX. XXXX 2020. Underliggende delplaner, indsatsplaner og action cards skal 
ikke godkendes politisk. 

Politik for Fortsat Drift og Generel Plan for Fortsat Drift er gældende fra XXXX.  

Både politikken og planen skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Generel Plan for 
Fortsat Drift skal dog revideres løbende efter behov.  
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Bilag  

Bilag 1 Ordforklaring  
Det vurderes nyttigt at definere en række centrale begreber. Definitionerne er opstillet med 
det formål at klarlægge begrebsanvendelsen i denne beredskabsplan.  

Delplaner er den overordnede plan, som udarbejdes af hver afdeling/stab, og som sikrer, at 
krisestyring kan gennemføres på eget niveau, samt at afdelingen/staben kan bidrage med 
krisestyringsressourcer til kommunens krisestab.  

Indsatsplan defineres som en retningslinje for den operative håndtering af konkrete 
hændelsestyper.  

Action cards er korte og præcise handlingsanvisninger for bestemte opgaver.  

Sektoransvar indebærer, at hver enkelt myndighed har ansvar inden for eget 
myndighedsområde. Politiet varetager imidlertid den koordinerende ledelse, når flere 
myndigheder medvirker ved konkrete beredskabsindsatser.  

Hændelse defineres som en uønsket begivenhed, der opstår varslet eller uvarslet og som 
afviger fra de opgaver, der løses i en normal driftssituation.  

Trussel defineres som ethvert forhold eller enhver enhed med potentiale til at forårsage en 
uønsket hændelse. Begrebet trussel er alene et udtryk for en potentiel kilde til en hændelse og 
udtrykker i modsætning til risiko ikke sandsynligheden for, hvorvidt en hændelse indtræffer.  

Kritisk funktion defineres som lovpligtig eller administrativt pålagt opgave, som kommunen 
skal kunne udføre, uanset hvilke hændelser eller trusler der måtte ramme kommunen.  

Sårbarhed defineres som manglende eller reduceret evne til at modstå, begrænse og 
afhjælpe en uønsket hændelse og dennes konsekvenser.  

Robusthed defineres som evnen til at opretholde den kommunale drift, og dermed evnen til 
at modstå, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af en hændelse.  

 



3 Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat Drift for 

Silkeborg Kommune 
3.3 - Bilag: Ændringsoversigt

DokumentID: 8635791



Bilag 

Oversigt over ændringer påtænkt foretaget på baggrund af resultater 
fra evalueringer ifm. Covid-19 hhv. forhøjet vandstand 

Dette bilag indeholder en oversigt over de forslag/input til ændringer i nuværende Politik og 
Generel Plan for Fortsat Drift med underliggende planer, der er kommet fra evalueringer 
foretaget i forbindelse med krisehåndtering under Covid-19-krisen samt under den forhøjede 
vandstandskrise primo 2020.  

En række ændringsforslag foreslås gennemført ved revision af Politik hhv. Generel Plan for 
Fortsat Drift. Andre forslag foreslås gennemført i underliggende planer, herunder delplaner, 
indsatsplaner, skabeloner m.m., og vil i givet fald blive håndteret i den forestående 
revisionsproces, der er forudsat igangsat i september 2020.  

For overblikkets skyld er ændringerne sorteret efter hvor ændringerne er påtænkt 
implementeret, jf. nedenstående. 

 
Ændringer i Politik for Fortsat Drift 
 
 Ændringer Kilde 
1 Det indskærpes at der til enhver tid skal foreligge 

ajourførte kontaktlister med angivelse af stedfortrædere. 
 
Formålet er foruden tilgængelighed af stedfortræder at 
reducere belastning af nøglemedarbejdere og hermed 
kompromittere krisestabens robusthed. 
 

Input fra Midtvejsevaluering, 
Hovedevaluering og forhøjet 
vandstand. 

2 Det indskærpes i Politik for Fortsat Drift, at 
medarbejdere skal introduceres til alle relevante 
beredskabsplaner. Endvidere sættes fokus på hyppigere 
opdatering for også derved at øge kendskabs- og 
anvendelsesgraden af planer og redskaber. 
  

Input fra Midtvejsevaluering 
og Hovedevaluering. 

3 Nuværende krav til afholdelse af øvelser fastholdes som 
udgangspunkt uændret, men det drøftes hvordan der 
foretages opfølgning, så øvelserne gennemføres. 
 

Input fra Midtvejsevaluering 
og forhøjet vandstand. 

 

 
Ændringer i Generel Plan for Fortsat Drift 
 
 Ændringer Baggrund for ændring 
4 Nuværende 3 driftsniveauer foreslås nedjusteret til 2, så 

driftsniveau 3 med tværgående kommunal kriseledelse 
ml. Silkeborg/Viborg Kommuner udgår. Det vurderes at 
der lokalt er ønske om at have mest mulig indflydelse på 
egen krisestyringsindsats. 
  

Forslag fra MJBR på 
baggrund af erfaringer fra 
Covid-19 krisehåndtering.  



5 Det foreslås, at der indføres 3 aktiveringstrin: 
Informations-, Operations- og Stabsberedskab. 
Aktiveringstrin muliggør tidligere igangsættelse af 
overvågningsaktiviteter af eks. internationale 
sygdomsudbrud uden at det indebærer et større 
ressourcetræk ved fuld aktivering af krisestabe. 
Aktiveringstrin anvendes i en lang række andre 
offentlige instanser, i LBS m.fl. Ændringen vil bl.a. 
understøtte ønsket om tidlig aktivering. 
 

Forslag fra MJBR på 
baggrund af erfaringer fra 
Covid-19 krisehåndtering. 
Desuden input fra forhøjet 
vandstand.  

6 Det skal sikres at der er bedre mødefaciliteter til 
rådighed for krisestaben. Der foreslås fast mødelokale af 
passende størrelse og med de fornødne IT-redskaber, 
der kan benyttes af krisestaben under hele 
krisestyringsforløbet. Det tilføjes at virtuelle møder er et 
godt alternativ senere i krisestyringsforløbet. 
 

Input fra Midtvejsevaluering 
og forhøjet vandstand 
 

7 Det indskærpes, at der til alle roller i den rollebaserede 
krisestab skal anføres stedfortrædere. Håndteres tillige i 
revideret skabelon for delplaner. Se også pkt. 1. 
 

Input fra Midtvejsevaluering, 
Hovedevaluering og forhøjet 
vandstand. 

8 Betydningen af løbende orientering af politisk niveau 
præciseres. 
 

Input fra Midtvejsevaluering 
og forhøjet vandstand 

9 Det understreges, at aktivering af den centrale krisestab 
(driftsniveau 2) samtidig indebærer aktivering af 
krisestabe på afdelings-/stabsniveau (driftsniveau 1). 

Input fra Midtvejsevaluering 
og Hovedevaluering 

 

 
Ændringer i Delplaner 
 
 Ændringer Kilde 
10 Det indskærpes at der til enhver tid skal foreligge 

ajourførte kontaktlister med anførsel af stedfortrædere. 
 

Input fra Midtvejsevaluering. 

11 Det tilføjes som opgave i skabelon for delplan, at der 
skal arbejdes for løbende kommunikation om påtænkte 
eller trufne beslutninger til andre afdelinger/stabe, der 
kan blive påvirket af de pågældende beslutninger. 
 

Input fra Hovedevaluering. 

12 Det tilføjes som opgave i skabelon for delplan, at der 
under en krise skal iværksættes skærpet overvågning af 
relevante funktionspostkasser.  
 

Input fra Midtvejsevaluering 
og Hovedevaluering. 

13 Det skal sikres i de enkelte afdelingers/stabes delplaner, 
at sekretariatsbistand er tilgængelig i 
aktiveringssituationen, og at sekretariatet er forberedt 
på at løse de opgaver, der er tilknyttet funktionen. 
 

Input fra forhøjet vandstand. 

 

 



 
Ændringer i indsatsplaner 
 
14 I relevante indsatsplaner – herunder indsatsplan for 

Krisekommunikation – skal der i forbindelse med den 
forestående gennemgang i september vurderes, om der 
til konkrete hændelsestyper skal tages højde for evt. 
sprogbarrierer i kommunikationsformidlingen. 
 

Input fra Hovedevaluering og 
Midtvejsevaluering. 

15 I forbindelse med den forestående gennemgang af 
indsatsplaner i september vurderes det i indsatsplan for 
Krisekommunikation, om der ved hændelser af 
længerevarende karakter, kan skabes bedre overblik 
over omfattende informationsmængder til 
medarbejdere.  
 

Input fra Hovedevaluering og 
Midtvejsevaluering. 

16 Det vurderes om brug af sociale medier som 
kommunikationsplatform kan bringes mere i anvendelse 
i konkrete afdelingers/stabes kommunikationsindsats. 
Spørgsmålet bør i givet fald drøftes og afklares med 
kommunikationsafdelingen. 
 

Input fra Hovedevaluering. 

17 I konkrete indsatsplaner, hvor tekniske hjælpemidler 
som eks. GIS-kort o.lign. kan understøtte 
krisehåndteringen skal det fremgå som en forventet 
ressource i opgavehåndteringen, og der skal sikres 
aftaler med de pågældende ressourcepersoner om at de 
indgår som ressource til krisestaben. 
 

Input fra forhøjet vandstand-
hændelse. 

18 Der tages i relevante indsatsplaner på forhånd stilling til, 
om det er formålstjenligt ved særlige hændelsestyper at 
oprette hotlines til medarbejder-/borgerhenvendelser. I 
givet fald indarbejdes det i planerne og koordineres i 
situationen med IT. 

Input fra Hovedevaluering. 

 

 
Ændringer i skabeloner m.m. 
 
 Ændringer Kilde 
19 Der udarbejdes skabelon til ny logbog, hvor kronologien 

vendes om, så sidst anførte oplysninger figurerer øverst 
i logbogen. 
 

Input fra Midtvejsevaluering, 
Hovedevaluering og forhøjet 
vandstand. 

20 I Action Card for Kriseleder indskærpes, at der straks 
ifm. aktivering af krisestab skal gennemføres 
interessentanalyse for at sikre, at alle relevante aktører 
er indkaldt til staben – herunder evt. eksterne aktører 
som forsyningsvirksomheder o.lign. 
 

Input fra forhøjet vandstand-
hændelse. 

21 ”Værkstøjskassen” under Krisestyring på hjemmesiden 
suppleres med model for udarbejdelse af scenarier for 
mulige udviklinger af krisen. Evt. ved udvidelse af 
krisen, forlængelse af krisen etc. 

Input fra Hovedevaluering og 
Midtvejsevaluering. 
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9. juli 2020 

Kære alle sammen, 

I MED-udvalget har vi i nu næsten 2 år arbejdet med handlingsplaner, anbefalinger og 
resultater af vores trivselsundersøgelse. Det har været 2 år, hvor MED-udvalget har haft 
arbejdstøjet på og debatteret, drøftet og gennemført ændringer på en lang række områder. 

MED-udvalget har været medinddraget og været aktive, og I som medarbejdere har også 
været hørt undervejs. Sidst var da alle de tillidsvalgte var ude og tale med jer om, hvordan I 
syntes, det gik med arbejdet. MED-udvalget takker for alle Jeres tilbagemeldinger og for de 
forslag, vi har modtaget. De har vist, at vi er på rette vej, men at der stadig er arbejde foran 
os, før vi er helt i mål. 

Vi er I MED-udvalget blevet enige om, at efter 2 års arbejde, masser af forandringer, 
forventningsafstemninger, ændringer af instrukser, øget informationsniveau med mere, er det 
nu tid til at afslutte de særlige temamøder om trivselsundersøgelsen. Det betyder ikke, at vi 
glemmer undersøgelsen, men at vi arbejder videre med trivsel på mere normal vis på MED-
udvalgets almindelige møder. 

Beslutningen betyder ikke, at MED-udvalget lader jeres tilbagemeldinger ligge og ikke bruger 
dem til noget men alene, at de herfra indarbejdes og behandles i det fremadrettede og 
løbende MED-arbejde.   

Nogle af de udsagn der er kommet tilbage viser som nævnt, at vi har arbejdet i den rigtige - 
og i en positiv – retning. Andre udsagn viser, at der stadig er noget at arbejde med. Endeligt 
er nogle af udsagnene helt nye for os, men ikke desto mindre interessante at tage under 
behandling. Derfor vil vi gerne lade dem indgå i det fremtidige MED-arbejde. 

MED-udvalget har også besluttet, at der i 1. kvartal 2021 igangsættes en 
arbejdspladsvurdering (APV) tilpasset Midtjysk Brand & Redning både på det fysiske og det 
psykiske arbejdsmiljø. Denne APV vil også indgå i det fremtidige arbejde for at sikre god trivsel 
i Midtjysk Brand & Redning. Der nedsættes en arbejdsgruppe under MED-udvalget der i 
efteråret forbereder APV´en, som efterfølgende vil blive gennemført hvert tredje år. 

Vi i MED-udvalget er glade for og tilfredse med de resultater, der i fællesskab er skabt som 
resultat af trivselsundersøgelsen. MEN som det fremgår, afslutter vi ikke arbejdet med at sikre 
god trivsel i Midtjysk Brand & Redning. Det skal til stadighed have fokus i MED-udvalget - 
såvel som i det løbende samarbejde mellem ledere og medarbejdere, så vi gennem et fælles 
ansvar og indsats sikrer, at Midtjysk Brand & Redning er en arbejdsplads, hvor alle trives og 
har det godt. 

   

Underskrevet af alle i MED-udvalget Midtjysk Brand & Redning 
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Resumé 

KL opfordrer kommunerne til at begynde et systematisk samarbejde mellem 

kommunen, beredskabet og forsyningerne mhp. at få overblik over brandha-

ner herunder nedlægges af overflødige brandhaner. Kommunerne bør ud-

arbejde en flerårig plan for vedligehold af aktive brandhaner og sløjfning af 

overskydende brandhaner.  

 

Nogle vandselskaber er begyndt at fremsætte krav om betaling for vand til 

brandslukning. KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg finder, at vandforbruget 

ved beredskabsopgaver bør betales af vandselskaberne – som en sam-

fundsopgave. Men hvis vandværkerne ændrer praksis, kan kommunalbesty-

relsen ikke hindre det. Derfor gør KL kommunerne opmærksomme på, at det 

kan betyde en merudbetaling.      

 

Sagen 

KL har haft en længerevarende dialog med vandselskabernes organisationer 

DANVA og Danske Vandværker om betalingsforholdene mellem vandsel-

skaberne og de kommunale redningsberedskaber.  

 

Historisk er der på kommunens bekostning anbragt brandhaner på private 

og kommunale vandværksledninger. Mange af disse er ikke længere i aktivt 

brug. Vandselskaberne er bekymrede over, om det kan afstedkomme læka-

ger og risiko for tilbageløb af stillestående vand. KL har anført, at problemet 

med inaktive brandhaner ikke udgør en akut forureningsrisiko, men at det vil 

være rigtigt at få dem fjernet over en årrække. Det er bekosteligt at fjerne de 

mange inaktive haner, men der synes ikke at være tvivl om, at det er kom-

munernes /beredskabernes ansvar som ejere. 

 

Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed også sikre tilstrækkelig 

vandforsyning til brandslukning. Vand til brandslukning er tidligere leveret 

fra vandværkerne uden omkostning for beredskabet. Nogle vandværker har 

ændret deres regulativ, så der fremover skal betales for vandet.  

 

Det fremgår af Danske Vandværkers forenings skabelon for ”Standardregu-

lativ for private vandforsyninger”, at der skal betales driftsbidrag for alt leve-

ret vand – dvs. også til brandslukning. Kommunalbestyrelserne skal god-

kende regulativer med dette indhold. Det kan betyde en merudgift for bered-

skabet, hvilket kommunerne opfordres til at være opmærksomme på.           

 

Kontaktperson i KL 

Konsulent Niels Philip Jensen, npj@kl.dk vedr. vandselskaberne 

Chefkonsulent Nete Herskind, nehe@kl.dk vedr. redningsberedskabet  

mailto:npj@kl.dk
mailto:nehe@kl.dk
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