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Indledning 

Beredskabspolitikken for Solrød Kommune har som mål 

at sikre tryghed for Solrød Kommunes borgere og virk-

somheder i såvel hverdagen som i krisesituationer. 

 

Formål med beredskabspolitikken 

Solrød Kommune har ansvaret for at planlægge og drive 

en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og 

når uforudsete større hændelser truer den fortsatte drift. 

 

Beredskabspolitikken skal medvirke til at sikre, at dette 

ansvar varetages bedst muligt. Det kræver bl.a., at alle en-

heder i kommunen har en fælles forståelse for bered-

skabsarbejdet og arbejder i samme retning. 

 

Beredskabspolitikkens formål er således at beskrive Byrå-

dets overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabs-

opgaver skal løses i Solrød Kommunes afdelinger og in-

stitutioner. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage 

til at skabe og forankre fælles værdier og mål for Solrød 

Kommunes samlede beredskab. 

 

Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng med Solrød 

Kommunes beredskabsprogram (bilag 1 - Beredskabspro-

gram) og Solrød Kommunes generelle beredskabsplan. 

Beredskabsprogrammet konkretiserer, hvordan Solrød 

Kommunes afdelinger og institutioner inden for en fire-

årig periode skal udmønte beredskabspolitikkens mål. 

Solrød Kommunes generelle beredskabsplan fastlægger, 

hvordan kommunen skal håndtere krisesituationer. 

 

Værdigrundlag for Solrød Kommunes samlede beredskab 

har som målsætning, at Solrød Kommune skal være et ro-

bust, sikkert og trygt sted at bo, arbejde og drive virk-

somhed. 

 

Et effektivt beredskab er en central del af et robust sam-

fund. At opretholde dette er en opgave, både myndighe-

der, borgere og erhvervsliv har et fælles ansvar for at løse. 

 

Solrød Kommunes Byråd løfter sit ansvar ved løbende at 

arbejde med at øge robustheden, mindske sårbarhederne 

og udvikle Solrød Kommunes samlede beredskab. 

 

Byrådet vil arbejde for, at Solrød Kommunes afdelinger 

og institutioner er i stand til at tilbyde borgere og er-

hvervsliv kommunens vigtigste servicer i alle situationer. 
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Følgende værdier styrer dette arbejde: 

 

 Robusthed: Solrød Kommune er en robust kom-

mune. Det betyder, at Solrød Kommunes afdelin-

ger og institutioner bidrager til at modstå eller 

’inddæmme’ ekstraordinære hændelser – og hur-

tigt kan tilbyde sine servicer igen, hvis de skulle 

blive påvirket. 

 Sikkerhed: Solrød Kommune er en sikker kom-

mune. Det betyder, at Solrød Kommunes afdelin-

ger og institutioner bidrager til at beskytte bor-

gernes liv og helbred – og hjælper dem, der ikke 

kan klare sig selv. 

 Tryghed: Solrød Kommune er en tryg kommune. 

Det betyder, at Solrød Kommunes afdelinger og 

institutioner bidrager til, at borgernes tilværelse 

og erhvervslivets drift ikke forstyrres unødigt un-

der en ekstraordinær hændelse. 

 

Solrød Kommunes samlede beredskab skal sikre en ro-

bust, sikker og tryg ramme for borgernes tilværelse, er-

hvervslivets drift og Solrød Kommunes virke. 

 

Forudsætningen for, at organisationen kan nå det over-

ordnede mål er, at der iværksættes aktiviteter i forhold til 

den helhedsorienterede beredskabsplanlægnings ni om-

råder: 

 

1. Ledelse 

2. Planlægningsgrundlag 

3. Forebyggelse 

4. Uddannelse og træning 

5. Øvelse 

6. Evaluering 

7. Struktur og organisation 

8. Faciliteter, systemer og udstyr 

9. Implementering af læring 

 

Det bør være klart, hvad målene inden for de enkelte om-

råder er, og hvad ledelsen forventer, at afdelingerne skal 

gøre for at nå målene. 

 

Byrådet forventer derfor, at Solrød Kommunes afdelinger 

og institutioner sammen og aktivt bidrager til at opfylde 

målene i Solrød Kommunes beredskabspolitik. Dette ar-

bejde skal være forankret i værdierne for det samlede be-

redskab, som er robusthed, sikkerhed og tryghed. 

 

Solrød Kommunes tiltag for at opnå det overord-

nede mål 

Solrød Kommune arbejder helhedsorienteret med at ud-

vikle det samlede beredskab. Derfor tager vi afsæt i de ni 

områder af den helhedsorienterede beredskabsplanlæg-

ning jf. nedenstående. 

 

Ledelse 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal aktivt 

inddrage ledere på alle niveauer i beredskabsplanlægnin-

gen for at sikre en tværgående forankring af og helheds-

orienteret tilgang til beredskabsarbejdet. Beredskabsche-

fen sikrer den fornødne rådgivning af Solrød Kommunes 

Byråd og Beredskabskommission. 

 

Målet er, at alle Solrød Kommunes afdelinger og instituti-

oner tager ansvar for og bidrager til at opbygge og ud-

vikle Solrød Kommunes robusthed over for ekstraordi-

nære hændelser. 

 

Byrådet forudsætter derfor, at ledere på alle niveauer i 

kommunen tager ansvar for beredskabsplanlægningen 

inden for eget område samt i relevant omfang støtter og 

koordinerer med andre afdelinger og institutioner og eks-

terne samarbejdspartnere. 

 

Med afsæt i nærværende beredskabspolitik, herunder 

værdier for beredskabet, skal lederne således inden for 

eget sagsområde vurdere, hvor i planlægningen inden for 

de ni områder, der er størst behov for at udvikle enhe-

dens beredskab. Derudover skal lederne bidrage til Solrød 

Kommunes beredskabsprogram for at sikre en efterle-

velse af beredskabspolitikken og følge op på og iværk-

sætte opgaver og aktiviteter. 

 

Beredskabet koordinerer og rådgiver de relevante afde-

linger og institutioner i deres arbejde med beredskabs-

planlægningen. 
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I Beredskabssituationerne udgør kommunens kriseledelse 

den overordnede ledelse. 

 

 

Planlægningsgrundlag 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal basere 

beredskabsplanlægningen på kvalificeret viden og erfa-

ring. 

 

Målet er, at udviklingen af Solrød Kommunes samlede 

beredskab prioriteres i forhold til viden om Solrød Kom-

munes kritiske funktioner, trusler, risici og sårbarheder. 

 

Byrådet forudsætter derfor, at Solrød Kommunes afdelin-

ger og institutioner udpeger de funktioner, der i særlig 

grad bidrager til at opretholde robusthed, sikkerhed og 

tryghed for borgere, erhvervsliv og kommunen som hel-

hed. Afdelinger og institutionerne skal regelmæssigt ana-

lysere risici og sårbarheder i forhold til disse funktioner. 

 

Solrød Kommunes samarbejdspartnere skal orienteres om 

planerne, således at der sikres den nødvendige sammen-

hæng til andre relevante aktører. 

 

Beredskabsplanen skal indeholde beskrivelser af: 

 Planens omfang 

 Sammenhæng mellem beredskabsplaner 

 Kriseledelsen  

 Krisestaben og personalets ansvar og forpligtigelser 

 Solrød Kommunes sundhedsfaglige beredskabsle-

delse 

 Beredskabsansvarlige og beredskabsmedarbejdere 

 Aktivering af beredskabsplanen 

 Konkrete anvisninger for de tiltag, der umiddelbart 

kan sættes i værk i en kritisk situation 

 Planlægningsgrundlaget 

 Alarmeringslister 

 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal lø-

bende ajourføre alarmeringslister, planlægningsgrundlag 

og de konkrete anvisninger til brug i krisesituationer, så 

de til stadighed: 

 

 

 Modsvarer kommunens organisation 

 Omfatter de ressourcer, der kan aktiveres i kritiske si-

tuationer 

 Indeholder anvisninger for håndtering af repræsenta-

tive hændelser, der kan tænkes at ramme kommunen 

og borgere 

 Er i overensstemmelse med vejledninger og anbefa-

linger fra fagministerier m.v. 

 Kan fungere i en naturlig sammenhæng med den na-

tionale beredskabsplan og med regionale eller lands-

dækkende sektorers beredskaber, eksempelvis syge-

hussektorens, politiets og forsyningssektorernes be-

redskaber. 

 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal mind-

ske konsekvenserne af ekstraordinære hændelser for bor-

gerne, erhvervslivet og kommunen som helhed gennem 

effektiv forebyggelse. 

 

Målet er, at borgerne, erhvervslivet og kommunen som 

helhed i videst muligt omfang kan gennemføre deres ak-

tiviteter på normal vis - også under en ekstraordinær 

hændelse. 

 

Solrød Kommunes Byråd forventer derfor, at Solrød Kom-

munes afdelinger og institutioner gør forebyggelse af 

ekstraordinære hændelser til en fast del af planlægningen 

af Solrød Kommunes drifts- og myndighedsopgaver. 

 

Forebyggelse skal ske med afsæt i risiko- og sårbarheds-

vurderinger og prioriteres ud fra værdierne for Solrød 

Kommunes beredskab, så forebyggelsen har en effekt i 

forhold til at opretholde og videreudvikle Solrød Kommu-

nes robusthed, sikkerhed og tryghed. Det betyder, at de 

forebyggende tiltag skal bidrage til at nedbringe sand-

synligheden for, at ekstraordinære hændelser indtræffer, 

eller at de får uacceptabelt høje konsekvenser, hvis de 

indtræffer. 

 

Forebyggelse 

Beredskabsloven § 33 beskriver og fastsætter rammerne 

for forebyggelse for beredskabet. 

 

https://danskelove.dk/beredskabsloven/33
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Beredskabet tilsigter gennemførelse af lovpligtige brand-

syn jf. lovgivning og brandteknisk byggesagsbehandling 

af nye byggerier og om- og tilbygninger, rådgivning af 

byggesagsteamet, behandling af sæsonbetingede aktivi-

teter, diverse uddannelse af institutioner og virksomheder 

og opfølgning på statistisk gennemgang af hændelsesty-

per som en løbende proces. 

 

  

Uddannelse 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal sikre, at 

Solrød Kommunes beredskabsplanlægning og -indsats 

ved hændelser er effektiv og kompetent. 

 

Målet er, at chefer og medarbejdere altid har de kompe-

tencer, der er nødvendige for, at de effektivt kan varetage 

deres opgaver før, under og efter en hændelse. 

 

Byrådet forventer derfor, at Solrød Kommunes afdelinger 

og institutioner beskriver egne kompetencebehov og ud-

peger de chefer og medarbejdere, der skal tilbydes ud-

dannelse i beredskabsplanlægning og krisestyring. 

 

Øvelser 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal have et 

robust, afprøvet og rutineret samlet beredskab. 

 

Målet er, at Solrød Kommunes chefer og medarbejdere er 

fortrolige med, hvordan de håndterer en beredskabshæn-

delse, samt at planer og procedurer mv. fungerer efter 

hensigten. 

 

Byrådet forudsætter derfor, at alle Solrød Kommunes af-

delinger og institutioner over en fireårig periode øver alle 

dele af deres beredskabsplaner. Byrådet forventer endvi-

dere, at den generelle beredskabsplan bliver øvet mindst 

hvert andet år ved en tværgående krisestyringsøvelse, 

hvor der fokuseres på at afprøve samarbejde og tværgå-

ende koordination ved større hændelser. 

 

Evalueringer 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal bruge 

egne og andres erfaringer som grundlag for at styrke og 

udvikle det samlede beredskab. 

Målet er, at resultater fra evalueringer anvendes aktivt til 

at udvikle de ni områder af beredskabsplanlægningen. 

 

Byrådet forventer derfor, at de relevante afdelinger og in-

stitutioner i kommunen bidrager til at evaluere alle større 

hændelser og øvelser. Byrådet forventer desuden, at Sol-

rød Kommunes afdelinger og institutioner prioriterer, 

gennemfører og følger op på relevante anbefalinger. 

 

Beredskabsplaner 

Beredskabsloven § 25 beskriver: 

 

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommu-

nens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbesty-

relsen i et møde. 

 

Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en plan for regionens 

beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde. 

 

Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i 

det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst 

én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. 

 

Stk. 4. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabs-

styrelsen. 

 

Solrød Kommunes afdelinger og institutioner skal gen-

nem handlingsorienterede planer skabe grundlaget for 

effektive og sikre beredskabsindsatser. 

 

Målet er, at chefer og medarbejdere har en fast fysisk og 

organisatorisk ramme med kendte roller og robuste pro-

cedurer, når der indtræffer en hændelse, som kræver kri-

sestyring. 

 

Byrådet forventer derfor, at Solrød Kommunes afdelinger 

og institutioner udarbejder og anvender beredskabspla-

ner, som beskriver enhedernes krisestyring. Planerne skal 

leve op til god praksis for beredskabsplaner og skal altså 

være handlingsorienterede, overskuelige, ajourførte og 

realistiske. 

 

https://danskelove.dk/beredskabsloven/25
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Ansvarsfordeling i forhold til beredskabsplan-

lægning 

Overordnet ansvar 

Byrådet har det overordnede ansvar for beredskabsplan-

lægningen. 

 

Beredskabsplanlægningen for de enkelte fagområder be-

handles i de enkelte afdelinger og institutioner, hvorefter 

den samlede beredskabsplanlægning behandles af be-

redskabet, som bistår ved indstillinger til beslutning i 

Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Kommunaldirektøren har ansvaret for, at beredskabsplan-

lægningen bliver gennemført i de enkelte afdelinger og 

institutioner. 

 

Afdelinger og institutionernes ansvar fremgår af afsnittet 

’Ledelse’. 

 

Beredskabschefen eller stedfortræder rådgiver og koordi-

nerer Solrød Kommunes afdelinger og institutioner i de-

res arbejde med beredskabsplanlægning. 

 

Forventninger til medarbejderne 

Byrådet forudsætter, at den enkelte medarbejder i det 

daglige arbejde formidler erkendte risici, sårbarheder og 

muligheder for forebyggelse videre til sin chef. Byrådet 

forventer derudover, at medarbejderne i relevant omfang 

bidrager til håndteringen af en krise. Medarbejderne bør 

derfor kende den beredskabsplan, som de skal handle ud 

fra, og deltage i relevant uddannelse og øvelser. 

 

Rammer for beredskabspolitikken 

Solrød Kommune følger Beredskabsstyrelsens vejledning 

Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning i arbejdet med 

planlægningen af Solrød Kommunes samlede beredskab. 

 

Sammenhæng med Solrød Kommunes øvrige politik-

ker 

Beredskabspolitikken følger personalepolitikkens princip-

per om at sikre kompetente medarbejdere. 

 

 

Operativt beredskab 

Beredskabsloven § 12 beskriver: 

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en for-

svarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet 

ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshand-

linger. 

Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, ind-

kvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. 

Det operative beredskab i Solrød Kommune baseres på 

beredskabsstationer placeret ift. både geografi og demo-

grafi med henholdsvis deltids- og frivillig bemanding. Det 

er intentionen, at beredskabet følger udviklingen i Solrød 

Kommune, således at der kan udføres en forsvarlig ind-

sats i relation til Beredskabsloven. Dette er beskrevet i 

den risikobaserede dimensionering for Solrød Kommune, 

som fastsætter serviceniveauet for det operative bered-

skab. 

 

Øvrige planer m.v. 

Solrød Kommune har følgende planer m.v., der beskriver 

de enkelte opgaver som Solrød Kommune har ansvar for: 

 Beredskabslovens § 25 fastlægger, at kommunen skal 

have en samlet plan for beredskabet. 

 Risikobaseret dimensionering (Beredskabslovens § 14) 

 Indkvartering og forplejning 

 Kommunikation 

 Vandforsyning 

 Sundhedsplan (Sundhedslovens kapitel 65) 

 Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger 

af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet 

 Strandrensningsberedskabsplan (havmiljølovens §35) 

 

 

https://danskelove.dk/beredskabsloven/12
https://danskelove.dk/beredskabsloven/25
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/210
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1165
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Solrød Kommunes Beredskabspolitik har som mål at sikre tryghed for 

Solrød Kommunes borgere og virksomheder i såvel hverdage som i kri-

sesituationer. 

 

Ledelses- 

sekretariatet 

Solrød Kommune 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

www.solrod.dk 


