Chefteamindstilling: Status: Beredskabsplaner i MSO
Den 15. marts 2018, Ledelsessekretariatet

Kommunikation:

Baggrund:
Aarhus Kommunes beredskabsplan er forenklet/opdateret og på vej til beslutning i byrådet. I denne fase er
det besluttet, at magistratsafdelingernes delplan forenkles til et skemaoverblik på organisering og krisekommunikation samt nøglepersoner (MSO - bilag 1). Herudover udvikler MSO en to-do-liste til direktør,
forvaltnings-, sekretariats- og kommunikationschef til brug i en evt. krisesituation.

Aarhus Kommunes beredskabsplaner er under forenkling/opdatering. Opgaven med opdatering af MSOs planer sættes i gang i løbet af 2018 – se tidsplan.
De involverede bliver kontaktet direkte ift. de konkrete opgaver.

Arbejdet med en opdatering af ”Indsatsplan for fortsat drift af pleje og omsorg for ældre borgere” sættes i
gang i foråret 2018. De enkelte instrukser i indsatsplanen bliver samtidig gennemgået og opdateret.
Skabelonen for områdernes planer mhp. mulighed for forenkling gennemgås og denne opdateringsproces
kører hen over sommeren 2018.
Sundhedsberedskabsplanen er også under opdatering i øjeblikket og skal godkendes af chefteamet inden
endelig beslutning i Byrådet i juni 2018.

Beslutninger:

Denne indstilling er (Sæt X):

Chefteamet
•
godkender skemaoverblik over organisering og krisekommunikation i MSO (bilag 1)
•
tager status til efterretning

Åben indstilling

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhed/Fællesstaben
Ansvarlig leder/afdeling: Søren K.H. Jensen, Ledelsessekretariatet
Deltager på mødet: Søren K.H. Jensen/Lone Jelle

Effekt og målopfølgning:
Forenkling og opdatering af beredskabsplanerne skal sikre et bedre overblik. To-do-listen skal sikre en lettere tilgang til håndtering af evt. krisesituationer.
Ledelsessekretariatet er tovholder og følger op på planerne 1 x årligt samt ved evaluering af evt. kriseøvelser og vurderer om der skal ske justeringer. Chefteamet får næste status i foråret 2019.

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Implementering:
Ansvarlige for de konkrete opgaver er:
•
Ledelsessekretariatet (Lone Jelle) er koordinator på opgaven med MSOs beredskabsplaner og
ansvarlig for to-do-listerne.
•
Sundhed/Fællesstaben (Jens Lassen) er ansvarlig for opdatering af ”Indsatsplan for fortsat drift
af pleje og omsorg for ældre borgere” samt instrukserne vedr. madudbringning, indkøb og transport til læge/behandling, Digitalisering (Poul Martin) ift. instruks for kørelister og Kommunikation
(Bjarke Østergaard) ift. instruks om kommunikation.
•
Ledelsessekretariatet (Lone Jelle) er kontaktansvarlig ift. områdernes planer og koordinator på
opdateringen. Ledelsessekretariatet melder ud til områderne, når opdateringen skal sættes i
gang.
•
Sundhed/Sundhedsstaben (Hanne Linnemann) er ansvarlig for Sundhedsberedskabsplanen
(særskilt indstilling).

Vinter 2017-18
Opdatering/MSO delplan

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

Denne indstilling har ikke økonomiske konsekvenser.

Dags dato

Forår 2018

Sommer 2018

Februar 2019

Forår 2019

Chefteammøde

Opdatering af indsatsplan/instrukser

Opdatering/områdernes
planer

Opfølgning/evaluering

Status til CT

Chefteamet
• godkendte skemaoverblik over organisering og krisekommunikation i MSO (bilag 1)
• tager status til efterretning

