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Indledning
Kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes, eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser der indtræffer. Da store eller alvorlige hændelser ofte går
på tværs af kommunerne, er der behov for at sikre, at ejerkommunerne og deres forvaltninger alene og i
samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler, der kan opstå
mod det politisk fastsatte serviceniveau.
Derfor er der behov for at sikre en krisestyringsorganisation, der både er robust i hverdagen og i tilfældet af
konkrete hændelser. Det betyder, at der bør være et vist overlap mellem dem, der arbejder med beredskabsarbejdet og plan for fortsat drift i dagligdagen i kommunerne og den beredskabsorganisation, der
skabes i regi af Hovedstadens Beredskab i tilfælde af en hændelse, der påvirker den fortsatte drift. Det er
Hovedstadens Beredskabs opgave at rådgive og understøtte denne proces i samarbejde med de enkelte
kommuner, ligesom Hovedstadens Beredskab sørger for koordinering i såvel planlægning som under en
beredskabssituation, der involverer to eller flere kommuner.

Planlægning
Der er i kommunerne allerede udarbejdet Plan for fortsat drift (Beredskabsplan). Der er meget stort sammenfald imellem de enkelte kommuners overordnede strukturer og tanker om, hvorledes man sikrer fortsat drift. Derfor er der også taget udgangspunkt i den allerede kendte kommunale struktur i forhold til at
skabe en homogen samlet organisering. Dette sikrer en lettere koordinering af ressourcer, såvel planlægningsmæssigt som under krisestyringsfasen.

Beskrivelse af ledelsesniveauer
Den daglige organisation - i såvel Hovedstadens Beredskab som i den enkelte kommune - er udgangspunktet, idet den kendte struktur giver et godt afsæt for det videre arbejde.
Overordnet består ledelsen af beredskabet af beredskabsdirektøren og bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab.
For at sikre koordinationen på tværs af ejerkommunerne vil der udover de eksisterende kommunale beredskabssamordninger også være behov for at nedsætte en overordnet beredskabssamordning, der i Beredskabspolitikken er benævnt Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS).
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Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS)
Formålet med HOBS er bl.a. at have et beslutningsdygtigt organ, der bl.a. vil kunne tage stilling til strategier
og planlægningsspørgsmål på tværs af kommuner, evt. økonomiske spørgsmål, mv. Det er også i HOBS, at
der udarbejdes et beredskabsprogram med udgangspunkt i den fælles beredskabspolitik og plan for fortsat
drift, og hvor sårbarhedsrapporten drøftes, inden den kommer til endelig politisk godkendelse. Kommunaldirektørerne indstiller hver en beslutningsdygtig repræsentant i HOBS fra fx borgmestersekretariaterne/økonomiforvaltning. Formandskabet for HOBS varetages af et direktionsmedlem fra Hovedstadens Beredskab.

Kommunale beredskabssamordninger
De enkelte kommuners beredskabssamordninger fastholdes som i dag med samme opgavesæt og ansvaret
for plan for fortsat drift samt understøtter de enkelte forvaltningers opgaver med at udarbejde delplaner,
’actioncards’ osv. og samle disse.
Kommunernes direktion udpeger relevante fagpersoner fra de enkelte forvaltninger til at indgå i de enkelte
beredskabssamordninger i kommunerne.
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Derudover nedsættes der tværgående sektorspecifikke fagområder, der går på tværs af kommunerne og
dermed sikre, at der hentes viden og synergi i forhold til det sektorspecifikke beredskabssamarbejde. Medlemmerne af de sektorspecifikke fagområder udpeges fra de kommunale beredskabssamordninger.
For bedst muligt at understøtte den enkelte kommunes arbejde med bl.a. planlægning for fortsat drift og
de sektorspecifikke udvalg vil der være udpeget en kontaktperson fra Hovedstadens Beredskabs område for
Civilt Sektors Beredskab. Kontaktpersonen vil være tovholder og koordinator i forhold til arbejdet i beredskabssamordningerne, mv.
Forventede mødeaktiviteter. Der afholdes minimum 2 årlige møder i Hovedstadens Beredskabssamordning
(HOBS). Et af møderne kan have form af et seminar, hvor aktuelle emner og problemstillinger debatteres.
Det kan også være i dette forum, at de sektorspecifikke fagområder m.fl. afrapporterer om deres arbejde.
Krisestyringsorganisation
I tilfælde af en hændelse, der medfører aktivering af en eller flere ejerkommuners beredskabsplan, vil Hovedstadens Beredskab aktivere krisestyringsorganisationen samt den operative ledelse med tilhørende
faciliteter for bedst muligt at understøtte krisehåndteringen i den eller de berørte kommuner.
Hovedstadens Beredskab koordinerer således den overordnede krisestyring. For at sikre den bedst mulig
koordinering kommunerne imellem vil krisestyringen ske med udgangspunkt i Hovedstadens Beredskabs
krisestyringsfaciliteter. Der vil i forhold til en hændelse, der berører alle kommuner, blive udarbejdet et
koncept, der beskriver, hvordan der kan fastholdes en central koordinering gennem kommunalt udpegede
repræsentanter fra de lokale krisestyringsorganisationer i den koordinerende stab. Endvidere skal Hovedstadens Beredskab have adgang til krisestyringsværktøjer i form af log- og dokumentationssystemer mv.
Det anbefales derfor, at Hovedstadens Beredskab får ansvaret for at udrulle og uddanne i et fælles krisestyringssystem i alle kommuner. I den sammenhæng vil det være en fordel at videreføre C3 i hele selskabet, da
det er det system, der anvendes af Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre og København og dermed
har flest brugere.
Hovedstadens Beredskab vil sikre, at der er uddannede stabschefer samt personale fra området Civil Sektors Beredskab, der har viden om og kan understøtte ejerkommunerne i forhold til krisestyringen. Indtil der
er uddannet et tilstrækkeligt antal stabschefer, der kan dække alle kommunerne, vil det blive tilstræbt at
de tidligere beredskabschefer og viceberedskabschefer så vidt muligt står til kommunernes rådighed (jf.
bilag 1).
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Bilag 1: Kontaktpersoner i Hovedstadens Beredskab
Nedenfor følger aktiveringslisten for Hovedstadens Beredskab, samt kontaktpersoner for kommunerne i
forhold til arbejdet med beredskabsplanerne.

FUNKTION
Kontaktperson (beredskabsplan)
Albertslund
Kontaktperson (beredskabsplan)
Brøndby
Kontaktperson (beredskabsplan)
Glostrup
Kontaktperson (beredskabsplan)
Hvidovre
Kontaktperson (beredskabsplan)
Rødovre
Kontaktperson (beredskabsplan)
Dragør
Kontaktperson (beredskabsplan)
Frederiksberg
Kontaktperson (beredskabsplan)
København
Operationschef

NAVN
Brian Eriksson

TELEFON
30685190

Brian Eriksson

30685190

Brian Eriksson

30685190

Brian Eriksson

30685190

Brian Eriksson

30685190

Kim Jakobsen

26882953

Kim Jakobsen

26882953

Kim Jakobsen

26882953

(vagthavende)

26882980

Alarmcentral

33153075

Beredskabsdirektør

Jakob Vedsted Andersen

26882950

Stabschef

(kontakt til vagthavende via
Operationschef)
(hovednummer)

26882980

Hovedstadens Beredskab
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