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Indledning:
Køge Kommune har en ambition om at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen som i
krisesituationer. Det er et helt centralt mål at ingen institutioner eller serviceydelser må lukke i forbindelse med
uregelmæssigheder eller krise i et område eller funktion. Det betyder at Køge Kommune skal have en robusthed, der
gør os i stand til at opretholde eller hurtigst muligt reetablere eksisterende drifts- og serviceniveauer, uanset hvilke
hændelser der indtræffer.
Store eller alvorlige hændelser går ofte på tværs af afdelingerne. Derfor er der behov for at sikre at afdelingerne 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.
Målet med denne politik er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens beredskabsopgaver skal løses.
Samtidig med at det ansvar, der påhviler afdelingerne og relevante aktører, tydeliggøres.
Som supplement til beredskabspolitikken vedtages et beredskabsprogram, som viser, hvordan de enkelte afdelinger
inden for en 4 årig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægger, hvordan kommunen skal arbejde ved
hændelser, der kan påvirke det vedtagne serviceniveau.
Beredskabspolitikken skal danne rammerne for beredskabsarbejdet i Køge Kommune. Beredskabsplanen (niveau 1) er
det værktøj som anvendes, når kommunen rammes af en eller flere uønskede hændelser.
Østsjællands Beredskab foretager løbende og mindst 1 gang årlig, opdatering af Køge kommunes beredskabsplan, for
at sikre at den til enhver tid er operationsklar.
Køge Kommunes beredskabspolitik og tilhørende planer offentliggøres, således af borgerne og virksomhederne har
mulighed for at orientere sig om planerne.
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Lovgrundlag:
Lovgivningen stiller følgende krav til Køge kommunes samlede beredskab:
1.
2.
3.
4.

Beredskabsloven § 25, fastlægger at kommunen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.
Bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
Sundhedslovens kap. 65, § 210, fastlægger at kommunen skal have en beredskabsplan for sundhedsområdet.
Havmiljølovens § 35 stk. 2, fastlægger at kommunen skal udarbejde en beredskabsplan for strandrensning.

Alle ovenstående planer skal godkendes af kommunalbestyrelsen
Planerne i pkt. 2,3 og 4 indgår som bilag i den generelle plan (pkt. 1)

Beredskabspolitik:
Formålet med kommunens beredskabspolitik er at øge robustheden, opretholde trygheden, mindske sårbarhed og
omsorgssvigt, samt sikre en udvikling af kommunens samlede beredskab.
Beredskabspolitikken omhandler følgende områder: Ledelse, planlægning, forebyggelse, uddannelse, øvelse og
evaluering samt beredskabsplaner.

Ledelse:
Kommunalbestyrelsen har det øverste ansvar for beredskabsplanlægningen i Køge kommune. Beredskabsdirektøren
ved Østsjællands Beredskab sikrer den fornødne rådgivning af kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren og direktionen har mandat til på kommunalbestyrelsens vegne at fastsætte det endelige driftsniveau
for håndtering af hændelser.
Den enkelte afdelingschef har ansvaret for at beredskabsplanlægningen (niveau 2) bliver gennemført og øvet i egen
afdeling. Afdelingens chef har ansvaret for at opbygge og udvikle robustheden over for mulige hændelser.
Afdelingerne skal derfor sikre at ledere på alle niveauer er inddraget i beredskabsplanlægningen, således at der sikres
tværgående forankring og helhedsorienteret indsats.
Østsjællands Beredskab rådgiver afdelingerne i deres arbejde med beredskabsplanlægningen.

Planlægning:
Beredskabsplanlægningen skal baseres på kvalificeret viden og erfaring, foruden de krav der stilles i lovgivningen.
Udviklingen at Køge kommunes samlede beredskab skal løbende justeres i forhold til viden om kommunens kritiske
funktioner.
Derfor er det afdelingernes opgave at udvælge de funktioner, som i særlig grad bidrager til at opretholde
robustheden, sikkerheden og trygheden hos borgerne og virksomhederne i Køge kommune ud fra en
helhedsorienteret betragtning.
Køge kommunes eksterne samarbejdsparter skal orienteres om planerne, således at der sikres et nødvendigt
sammenhæng med relevante aktører.
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Forebyggelse:
For at mindske konsekvenserne af varslede og uvarslede hændelser af alle der bor, arbejder eller opholder sig i Køge
kommune og for kommunen som helhed, er det derfor nødvendigt med en rettidig, effektiv og relevant forebyggelse.
Afdelingerne har ansvaret for at sikre, at forebyggelse af varslede og uvarslede hændelser er en fast del af
planlægningen i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplanlægningen for kommunens drifts- og
myndighedsopgaver.
Forebyggelse skal foretages løbende, således at de forebyggende tiltag bidrager til at nedbringe sandsynligheden for
at visse hændelser indtræffer eller får uacceptable konsekvenser.

Uddannelse:
Afdelingerne skal sikre at kommunens beredskabsplanlægning og – indsats er effektiv og kompetent uanset
hændelsernes natur.
Det skal derfor sikres af direktører, chefer, ledere og medarbejdere altid har de kompetencer, der er nødvendige for at
de effektivt kan varetage deres opgaver før, under og efter en hændelse. Afdelingerne skal beskrive egne
kompetencebehov og udpege de ledere og medarbejdere, der skal tilbydes uddannelse om helhedsorienteret
beredskabsplanlægning.

Øvelser og evaluering:
Robusthed og effektivitet afhænger af, at kommunens ledere og medarbejdere er fortrolige med hvordan de
håndterer en beredskabshændelse, således at der løbende kan følges op på hvorvidt systemer og procedurer fungerer
hensigtsmæssigt.
Derfor skal alle afdelinger over en 4 årig periode øve alle dele af deres beredskabsplaner. Den generelle plan skal øves
mindst 1 gang om året ved en tværgående krisestyringsøvelse, hvor der afprøves samarbejde og tværgående
koordination ved større hændelser.
Østsjællands beredskab rådgiver i forbindelse med øvelser og procedurer

Beredskabsplaner:
Grundlaget for en effektiv håndtering af hændelser er, at chefer og medarbejdere kender deres roller og procedurer.
Derfor skal afdelingerne udarbejde og anvende egne beredskabsplaner ved kritiske situationer eller funktioner,
herunder krisestyring i egen afdeling.
Planerne skal være handlingsorienteret, overskuelige, ajourførte, realistiske og operationelle.
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