
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Forslag til paradigme til ejerkommunerne 
 
 
 
Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for 
Hovedstadens Beredskab 
 
Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S, der blev 
godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser i foråret 2016 og 
som er rammesættende for beredskabsarbejdet og krisestyringen i de 8 
ejerkommuner, er blevet revideret og fremlægges derfor til fornyet 
godkendelse. Ændringen vedrører terminen for udarbejdelsen af 
sårbarhedsanalysen, som er ændret fra hvert år til hvert 4. 
år. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 
25. april 2018 forslag til revideret Beredskabspolitik og anbefaler 
godkendelsen heraf overfor kommunalbestyrelsen/ 
Borgerrepræsentationen.  
 
Indstilling 
[XXX] indstiller: 
 

 at kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen godkender 
forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens 
Beredskab. 

Sagsfremstilling 
Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S sætter de 
overordnede rammer for hele det planlægnings- 
og krisestyringsmæssige set-up i forhold til fortsat drift efter en 
hændelse i en eller flere af ejerkommunerne. Beredskabspolitikken er 
således rammesættende for de enkelte ejerkommuners Plan for fortsat 
drift/Beredskabsplan (jf. beredskabslovens § 25). 
 
Beredskabspolitikken blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 
den 13. januar 2016 og efterfølgende af 
kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne [jf. 
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pkt. x, sag xx på Kommunalbestyrelsens/Borgerrepræsentationens møde 
den xx.xx 2016]. 

I forbindelse med udarbejdelsen af Sårbarhedsrapport 2018 har 
ejerkommunerne ytret ønske om, at fremtidige rapporter 
ikke udarbejdes hvert år, dels fordi arbejdet er meget omfattende, dels 
for at kunne prioritere ressourcerne til at arbejde med 
implementeringen af handleplanerne. I stedet foreslås, 
at sårbarhedsrapporten udarbejdes mindst en gang i hver valgperiode 
eller oftere, såfremt der er forhold, der taler herfor - f.eks. i forlængelse 
af arbejdet med Plan for fortsat drift. 

Derudover er der foretaget en mindre redaktionel ændring, idet 
formuleringerne vedrørende "sårbarheds- og risikoanalyse" er ændret til 
kun at være "sårbarhedsanalyse". Dette for at undgå interessekonflikt 

med kommunernes risiko-styrings-ansvarlige. 

Forslaget har været drøftet på møde i Hovedstadens 
Beredskabssamordning (HOBS) den 25. oktober 2017, hvor der var bred 
enighed om forslaget, inden bestyrelsen godkendte og overfor 
kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne 
anbefaler godkendelsen af forslag til revideret Beredskabspolitik på sit 
møde den 25. april 2018. 

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentaitonen forelægges derfor 
forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab til 
godkendelse.  

I tilslutning hertil bemærkes, at det fremtidige arbejde vil tage 
udgangspunkt i det nationale risikobillede (udarbejdet af 
Beredskabsstyrelsen), men med fokus på, hvad kommunerne selv 
identificerer af problemstillinger. 
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