Mariagerfjord Kommunes
Politik for fortsat drift

Mariagerfjord
- et trygt og sikkert sted
Visionen for Mariagerfjord Kommune er, at området
omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et
attraktivt sted at leve, bo og arbejde. Derfor skal
området naturligvis også være robust, sikkert og trygt.
Et effektivt beredskab er en central del af et robust
samfund. At sikre det er en opgave, som vi har et fælles
ansvar for at løse - både borgere, erhvervsliv og
myndigheder.
I kommunen arbejder vi derfor hele tiden med at øge
robustheden, mindske sårbarhederne og udvikle
kommunens samlede beredskab.

vores egne og andres erfaringer. Vores indsats skal
være prioriteret i forhold til viden om kommunens
kritiske funktioner, trusler, risici og sårbarheder.

Helhedsorienteret beredskab
Vi arbejder helhedsorienteret med at udvikle det
samlede beredskab. Derfor skal alle fagområder i
kommunen tage et medansvar for
beredskabsplanlægningen. Dermed kan vi sikre såvel
den faglige som den tværfaglige forankring af planen
for fortsat drift.

Beskyttelse, tryghed og hjælp - også hvis der
sker noget ekstraordinært

Uddannelse og øvelser – en grundsten i
planen for fortsat drift.

Vores mål er at sikre, at borgere, erhvervsliv og
kommunen som helhed kan gennemføre aktiviteter på
normal vis - også hvis der sker en ekstraordinær
hændelse.

Kommunens fagområder skal være med til at sikre, at
kommunens planlægning og -indsats ved
ekstraordinære hændelser er effektiv og kompetent.
Målet er derfor, at chefer og medarbejdere altid har de
kompetencer, der er nødvendige for, at de effektivt kan
varetage deres opgaver før, under og efter en hændelse.
Kommunens fagområder skal bidrage til, at vi har et
afprøvet og rutineret beredskab, der kan understøtte
effektivt og sikre fortsat drift. Derfor er det vores mål,
at chefer og medarbejdere har en fast fysisk og
organisatorisk ramme med kendte roller og robuste
procedurer, hvis der indtræffer en hændelse, som
kræver krisestyring samt at alle kommunens
fagområder, over en 4-årig periode, øver alle dele af
deres planer for fortsat drift.

Forebyggelse giver sikkerhed og robusthed
Gennem effektiv forebyggelse vil vi arbejde for at
nedbringe sandsynligheden for, at ekstraordinære
hændelser overhovedet indtræffer, eller at de får
uacceptabelt høje konsekvenser, hvis de indtræffer.

Viden og erfaring skal sikre den bedste
indsats
Udviklingen af kommunens samlede beredskab skal
være baseret på kvalificeret viden og erfaring – både

Politik for fortsat drift i praksis
Hvis der indtræffer uforudsete større hændelser, er det afgørende, at politikkens mål med det samme kan
omsættes til praktiske løsninger i virkeligheden. Derfor arbejder vi hver dag med at udbrede kendskabet
til politikken i alle fagområder og blandt alle medarbejdere i kommunen. Du kan læse mere om, hvordan
vi bruger vores politik for fortsat drift i det daglige arbejde på www.mariagerfjord.dk

