Fakta
Beredskabsplanlægning
Myndighederne skal planlægge for at reducere risikoen for ulykker – og for at
afhjælpe konsekvenserne, når ulykkerne finder sted. Beredskabsstyrelsen koordinerer beredskabsplanlægningen på ministerområderne.
Aktører i samfundets beredskab
Myndighederne i Danmark er forpligtet til at planlægge,
hvordan driften af samfundets kritiske funktioner kan
fortsættes eller genoprettes, hvis der sker ulykker eller
katastrofer. Myndighederne er departementer, styrelser,
statslige selskaber, regioner, kommuner og andre offentlige institutioner.
Også private virksomheder bør overveje om de skal udarbejde en plan for fortsat drift af virksomheden i forbindelse med ekstraordinære hændelser, der ikke kan klares
ved hjælp af almindelige ressourcer og rutiner.
Sektoransvar
Det grundlæggende princip for arbejdet med beredskab i
Danmark er, at den myndighed, virksomhed eller institution, som til daglig har ansvaret for et område, også har
ansvaret for området ved en større ulykke eller katastrofe. Det er det såkaldte sektoransvarsprincip.

Beredskabsplaner skal mindske risikoen for ulykker – og afhjælpe konsekvenserne, hvis de alligevel finder sted. Foto: POLFOTO
/ Per Rasmussen

Kontinuerlig proces

Beredskabsloven fastslår, at de enkelte ministre har pligt
til at planlægge for, hvordan man inden for hver deres
område opretholder og viderefører samfundets kritiske
funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Et effektivt beredskab er dynamisk. Der skal løbende ske
en tilpasning af beredskaberne i lyset af de trusler og
risici, som samfundet står overfor og de erfaringer, der
gøres i forbindelse med reelle indsatser eller øvelser.

Det gælder ikke mindst den kritiske infrastruktur, som
f.eks. el, IT, vand og transport. En effektiv planlægning
kan naturligvis kun ske i nært samarbejde mellem de
forskellige offentlige og private virksomheder og institutioner, som til daglig sørger for netop disse områder.
Koordination er nødvendig

Planlægningen af beredskabet er derfor en kontinuerlig
proces, som ud over udarbejdelse af en beredskabsplan,
består af analyser, forebyggelse, uddannelse og øvelser
samt løbende evaluering. Myndighedens/virksomhedens
ledelse har ansvaret for, at driften kan fortsætte også
under ekstraordinære hændelser og bør derfor være
aktivt involveret i planlægningen.

Samfundet i dag er så komplekst, at der et stort behov
for koordination af beredskabsplanlægningen.

Beredskabsstyrelsens rolle

Det nytter eksempelvis ikke, at et sygehus i en krisesituation planlægger at udskrive så mange patienter som muligt for at skaffe sengepladser, hvis kommunerne ikke er
forberedt på at modtage de udskrevne patienter og give
dem den fornødne pleje og behandling.

På forsvarsministerens vegne koordinerer Beredskabsstyrelsen beredskabsplanlægningen på ministerområderne. Styrelsen har desuden en rådgivende funktion og gennemfører den del af planlægningen, der ikke
påhviler andre myndigheder. Eksempelvis står styrelsen
for at udarbejde varslingsaftalen om udsendelse af beredskabsmeddelelser.
Beredskabsstyrelsen har i denne forbindelse bl.a. udarbejdet Vejledning om helhedsorienteret beredskabsplanlægning og afholder efter behov orienteringsmøder for
myndighederne.
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