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Instruks 1: Opgaver for Kriseledelsens sekretariat   
Det er sekretariatets ansvar at sikre opretholdelse af en række kritiske funktioner, så Kriseledelsen 

kan udføre sit arbejde. 

Opgaver i sekretariatet

 Klargøring af lokale til Kriseledelsen 

 Indkalde relevant administrativt personale. Det kunne eksempelvis være:

o Indkalde relevant sekretariatsbistand til betjening Kriseledelsen

o Indkalde juridisk bistand (afklaring af kontraktlige forhold)

o Indkalde økonomisk bistand (økonomiske beregninger og budgetter) 

o Indkalde GIS bistand (hjælpe med at skabe overblik over indsatsområde)

o Indkalde HR bistand (personaleadministrativ eller personalejuridisk vejledning)

o Indkalde IT bistand

 Håndtering af post og e-post

 Telefonhåndtering

 Logistik

o Skaffe forplejning og overnatning, sørge for kørsel, klargøre lokaler med videre

 Varetage almindelig kontorservice

 Sikre at nødvendige IT-funktioner er i drift 

 Overvåge mediedækningen

 Journalisering

 Referat ved hvert møde i Kriseledelsen

 Indkalde afløsere til Kriseledelsen ved større eller længerevarende hændelser.

o Føre liste over, hvilke personer man har været i kontakt med, og hvornår de kan 

møde frem. 
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Instruks 2: Forberedelse til første møde i Kriseledelsen
Inden første møde i Kriseledelsen skal hvert medlem af Kriseledelsen foretage sig følgende:

 Etablere kontakt til relevante chefer 

 Skaffe overblik over udgangssituationen og status i egen afdeling

 Skaffe overblik over planlagte og iværksatte tiltag og beredskabsmæssige foranstaltninger i 
egen afdeling

 Vurdere udviklingen på kort og lang sigt i egen afdeling

 Skaffe overblik over erkendte eller forudsete problemer i egen afdeling (eksempelvis 
ressourcemangel)

 Ressourceoverblik i egen afdeling

1) Ressourcer i anvendelse

2) Ressourcer til rådighed

3) Evt. forslag til, hvordan ekstra ressourcer kan erhverves med kort varsel

Forslag til overvejelse i egen afdeling inden første møde

1) Hvad er der sket? 
2) Hvad har vi indsat? 
3) Hvilke planer er aktiveret? 
4) Hvad skal der ske og hvornår? 
5) Hvem kan vi kontakte? 
6) Hvad har vi ellers til rådighed? 
7) Hvor er det henne? 
8) Hvilket beredskab? 
9) Hvordan får vi fat på det/dem? 
10) Hvad er kritisk, er der mangler? 
11) Hvad må helst ikke ske? 
12) Tidsperspektiv
13) Overblik over afdelingens kritiske ydelser
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Instruks 3: Dagsorden til første møde i Kriseledelsen
1. Kort præsentation af fremmødte personer og deres ansvarsområde
2. Referent og mødeleder udpeges 
3. Talsmand udpeges 
4. Situationsbillede bordet rundt (anvend evt. instruks 7) og fastlæggelse af endeligt 

driftsniveau. 
5. Fordeling af opgaver (opridses og prioriteres)
6. Hvilke tiltag skal iværksættes nu og her, samt på længere sigt 
7. Ekstern kommunikation: Til borgere, virksomheder og pressen

a. Hvad skal kommunikeres?
b. Hvilke kanaler skal anvendes?

8. Intern kommunikation: Til medarbejdere – Fokus på fortsat drift
a. Hvad skal kommunikeres?
b. Hvilke kanaler skal anvendes?

9. Fastlæggelse af økonomi
10. Punkter til evaluering
11. Eventuelt
12. Opsummering af beslutninger (v. mødeleder)
13. Tidspunkt for næste møde
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Instruks 4: Dagsorden til efterfølgende møder i Kriseledelsen
1. Deltagere (v. mødelederen) 
2. Situationsbillede (v. mødelederen)
3. Bordet rundt – nyt siden seneste møde
4. Forventet/mulig udvikling 
5. Opgaver (opridses og prioriteres) 
6. Kommunikation (internt og eksternt) 
7. Behov for ændring i driftsniveau?
8. Behov for ændringer vedr. procedurer?
9. Nyt vedr. økonomi
10. Punkter til evaluering
11. Eventuelt 
12. Opsummering af beslutninger (v. mødeleder) 
13. Tidspunkt for næste møde 
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Instruks 5: Kriseledelsens ansvar og opgaver
Hvis Kriseledelsen aktiveres har den følgende overordnede ansvar/opgaver:

 Kriseledelsen skal definere Odder Kommunes rolle i den konkrete hændelse
 Kriseledelsen skal repræsentere Odder Kommune
 Kriseledelsen skal præsentere et samlet situationsbillede af den aktuelle hændelse
 Kriseledelsen skal træffe strategiske beslutninger
 Kriseledelsen skal træffe beslutning om ressourceallokering
 Kriseledelsen skal holde overblik over kritiske basisfunktioner og kritiske ydelser, samt 

prioritere imellem disse, hvis det er nødvendigt
 Kriseledelsen skal varetage rapportering til øvrige myndigheder
 Kriseledelsen kan rekvirere assistance fra og indgå i samarbejde med andre kommuner, 

myndigheder med videre
 Kriseledelsen skal samordne al ekstern kommunikation. Det skal tilsikres, at al 

kommunikation fra alle afdelinger koordineres
 Kriseledelsen skal samordne al intern kommunikation, så man sikrer, at medarbejdere i 

Odder Kommune har adgang til relevant information for at løse opgaver forbundet med 
krisen

 Kriseledelsen er ansvarlig for eventuelle udtalelser til pressen
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Instruks 6: Strategiske overvejelser i Kriseledelsen
Nedenstående punkter fungerer alene som inspiration til overvejelse blandt Kriseledelsens 
medlemmer før, under eller mellem Kriseledelsens møder:

Ejerskab til hændelsen
 Hvad er hovedproblemet?
 Hvem ”ejer” problemet?
 Hvad er Odder Kommunes rolle og ansvar?
 Hvilke umiddelbare opgaver skal løses nu?

Hændelsens konsekvenser
 Hvilke konsekvenser får hændelsen for Odder Kommunes evne til at opretholde 

serviceniveauet over for borgerne?
 Hvad er worst case?
 Hvilke tidsdimensioner gælder?
 Kan vi få behov for ressourceforstærkning fra andre kommuner eller myndigheder?
 Afledte konsekvenser. Kan vi opretholde serviceniveauet på områder, som oprindeligt ikke blev 

berørt af hændelsen?
 Har vi overvejet konsekvenserne for alle interessenter?
 Hvad er de økonomiske konsekvenser?
 Hvad er konsekvensen for Odder Kommunes omdømme?

Ydre faktorer
 Styrende love og bestemmelser
 Miljøhensyn
 Folkeopinionen – indfrier vi forventningerne?
 Vejrlig
 Politisk interesse
 Pressens interesse

Indre faktorer
 Har vi et fælles situationsbillede?
 Anerkender alle situationens alvor?
 Hvor kontroversiel er hændelsen?
 Har vi den fornødne udholdenhed i Kriseledelsen og i den berørte kommunale organisation?
 Medarbejdernes opfattelse – indfrier vi forventningerne?

Handlingsmuligheder
 Overvej alle tænkelige handlingsmuligheder. Undersøg de alternative fordele og ulemper.
 Træf beslutninger
 Delegér mest muligt
 Revurdér løbende, men hold Jer i videst muligt omfang til den lagte plan 
 Følg op på alle beslutninger
 Informér kontinuerligt – både internt og eksternt
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Instruks 7: Skabelon til udfærdigelse af situationsbillede
Situationsbillede eller referat kan tage udgangspunkt i nedenstående skabelon:

Dato Tidspunkt
Udsendelsestidspunkt
Situationsbilledet 
Udarbejdet
Hændelse(r) i 
overskriftsform
Resume af 
hændelse(rne)/situationen:
(Overordnet beskrevet, hvad og 
omfang)
Hvor er det sket?
(Beskrivelse af hvor 
hændelse(rne) er sket samt det 
område, som er ramt)
Risikovurdering
(En vurdering af hvordan 
hændelse(rne) og situation 
vurderes til at udvikle sig, 
herunder tids estimat)
Overordnet beskrivelse af 
iværksatte tiltag
(Vægt på tiltag som involverer 
flere sektorer – ansvarlig 
sektormyndighed)
Ekstraordinær 
ressourcetilvejebringelse / 
-dispositioner
Mediebillede og 
krisekommunikation
Andre informationer
(Fx kort og illustrationer)
Vurdering af mulige 
konsekvenser
(Vægt på konsekvenser som 
involverer flere sektorer samt 
konsekvenser, som vurderes at 
kunne få vidtrækkende 
samfundsmæssige 
konsekvenser)

(Situationsbilledet er til intern brug, og må derfor ikke offentliggøres.)
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Instruks 8: Overdragelse /Afløsning i Kriseledelsen
Hvis det inden for 10 timer efter Kriseledelsens aktivering vurderes, at krisen vil fortsætte, skal der 
inden for 12 timer gennemføres afløsning af Kriseledelses medlemmer inklusive støttefunktioner 
og sekretariatsbetjening. 

1. Lederfunktion
Gennemgang af den generelle situation og den overordnede strategi. 
- Hvad er sket / udvikling siden sidste afløsning eller opstart 

- Hvilke planer er aktiveret, samt hvilke stabe 

- Aktiveringstrin 

- Hvilke øvrige myndigheder og stabe er aktiveret 

- Beredskabsforanstaltninger 

- Udmeldt overordnet strategi for opgaveløsninger 

- Opgaver overordnet, der er løst siden sidste overdragelse 

- Aktuelle opgaver overordnet 

- Evt. opgaver overordnet fremover eller forudsigelige opgaver. 

- Planlagte hændelser/aktiviteter

- Information om mødeaktivitet 

- Anden vigtig information 

2. Øvrige medlemmer (Mand til mand) 
Gennemgang af den specifikke situation. 
- Gennemførte opgaver siden sidst 

- Igangværende opgaver 

- Fremtidige eller forudsigelige opgaver 

- Procedurer for opgaverne 

- Procedurer for samspillet i staben 

- Hvor findes oplysninger til brug for igangværende oplysninger 

- Hvor findes oplysninger omkring afsluttede opgaver 

- Oplysning om netværk (Hvem har man haft kontakt med / gjort brug af) 

- Hvor findes telefonliste / mailliste m.v. 

- Gennemgang af tavler og markeringer på disse 

- Evt. koder til PC-ere, hjemmesider m.v. 

- Anden vigtig information 
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Bilag 1 Kontaktoplysninger

Kriseledelsens faste medlemmer

Navn Stilling Afdeling Telefo
n

Mobil Mail

Lone Jakobi Borgmester NIL Lone.jakobi@odder.dk 

Henning Haar Kommunaldirektør NIL Henning.haahr@odder.dk  

Jette Lorenzen Direktør Social, Sundhed 
og Beskæftigelse

Jette.lorenzen@odder.dk 

Flemming Skarup Direktør Børn, Unge og 
Kultur

flemming.skaarup@odder.dk 

Morten Møller Sekretariatschef Ledelse & 
Udvikling

morten.moller@odder.dk 

Bo Nørgaard Pressekonsulent Ledelse & 
Udvikling

bo.noergaard@odder.dk 

Kriseledelsens sekretariat og støttefunktioner – kontaktpersoner

Navn Stilling og 
afdeling

Støttefunktion Telefon Mobil Mail

Kasper Sønderdahl Direktør, 
Østjyllands 
Brandvæsen

Krisestyring  kaso@ostbv.dk  

NIL Ledelse & 
Udvikling

Referat og 
sekretariatsbistand

NIL Teknik og Miljø GIS

NIL Ledelse & 
Udvikling

Kommunikation

NIL Ledelse & 
Udvikling

HR

NIL Ledelse & 
Udvikling

Jura

NIL IT og Indkøb IT

mailto:Lone.jakobi@odder.dk
mailto:Henning.haahr@odder.dk
mailto:Jette.lorenzen@odder.dk
mailto:flemming.skaarup@odder.dk
mailto:morten.moller@odder.dk
mailto:bo.noergaard@odder.dk
mailto:kaso@ostbv.dk
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Baggrundstekst
Aktivering af kriseledelsen
Kriseledelsen i Odder Kommune aktiveres i tilfælde af alvorlige driftsforstyrrelser, der kan have 

vidtrækkende konsekvenser for kommunen eller hændelser, der påvirker flere borger i voldsom 

grad (Driftsniveau 3). 

Ethvert medlem af Kriseledelsen kan beslutte, at Kriseledelsens skal aktiveres. Direktør for 

Østjyllands Brandvæsen skal underrettes om denne beslutning. Er der taget beslutning om 

aktivering af Kriseledelsen, kan Kriseledelsen alarmeres rent praktisk af Østjyllands Brandvæsen. 

En alarmering af Kriseledelsen kan enten ske ved, at Kriseledelsen bliver bedt om at samles på 

rådhuset eller ved, at Kriseledelsen bliver orienteret om en hændelse, der kan udvikle sig 

(informationsberedskab).

En alarmering kan både ske via telefonopkald, SMS eller via mail, der tilgår alle Kriseledelsens 

medlemmers indbakker. Kontaktoplysninger på Kriseledelsens medlemmer findes i bilag 1. 

Faciliteter og sekretariatsstøtte til Kriseledelsen 
Kriseledelsen samles på Rådhuset med mindre andet er meldt ud, og arbejder fra lokaler omkring 

borgmester- og direktionskontorene. 

Det påhviler sekretariatslederen eller dennes afløser at klargøre faciliteter til Kriseledelsen, samt 

iværksætte sekretariatsstøtte jf. Instruks 1: Opgaver for Kriseledelsens sekretariat.    

Kriseledelsens sammensætning og ansvar
Kriseledelsens faste medlemmer består af:

- Borgmester,
- Kommunaldirektør, 
- Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse,
- Direktør for Børn, Unge og Kultur,
- Sekretariatschef
- Pressekonsulent/medarbejder 

Kriseledelsen kan ad hoc suppleres med andre nøglepersoner (Se bilag 1)
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Kriseledelsens ansvar
Det er Kriseledelsens overordnede ansvar at sikre, at en større hændelse løses ud fra principperne 

om sektoransvar, nærhed og lighed:

 Sektoransvarsprincippet: Den forvaltning eller myndighed i kommunen der har ansvaret 

under normale forhold, har også ansvaret under ekstraordinære hændelser 

 Nærhedsprincippet: En eventuel indsats skal ske så tæt på borgerne som muligt. Dvs. at 

det skal ske på lavest egnede organisatoriske niveau. 

 Lighedsprincippet: Kommunen skal anvende samme organisation ved såvel daglig 

hændelser som ved en ulykke/katastrofe.

Kriseledelsens opgaver
Kriseledelsen skal sørge for, at der løbende er klarhed over de overordnede
politiske prioriteringer samt sikre, at der er dækning for større, ekstraordinære økonomiske
dispositioner, hvis dette er nødvendigt for, at kommunens drift kan forløbe effektivt.

Målet med koordinering af handlinger og ressourcedisponering er at opnå den bedst mulige
udnyttelse af kapaciteter, så konsekvenserne af en krise kan begrænses, og situationen 
normaliseres hurtigst muligt.

Koordinationen har endvidere til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem 
kommunikation og handlinger, når indsatsen involverer flere forvaltninger i Kommunen.

Det er Kriseledelsens opgave at koordinere handlinger og ressourcer, således at kritiske ydelser i 
Odder Kommune opretholdes i videst muligt omfang.

Hvis det bliver aktuelt, er det Kriseledelsens opgave at prioritere de kritiske ydelser efter 
ressourcetilgængeligheden.

Inden 1. møde i Kriseledelsen påhviler det hvert enkelt medlem af Kriseledelsen at erhverve sig 
overblik over situationen inden for eget ressortområde. Instruks 2: Forberedelse til første møde i 
Kriseledelsen.

Krisestabens arbejde
Møder i Kriseledelsen ledes af Borgmesteren. Ved 1. møde i Kriseledelsen skabes et fælles 

situationsbillede. Der skabes et overblik over opgaver, der skal løses og der træffes beslutninger 

om hvad, der skal iværksættes. Desuden tages der stilling til ressourcebehov og kommunikation. 



Plan for Fortsat Drift
Delplan for Odder Kommune – 2022-2025

14 Dok-nr.: 2021-128257
Sagsnr.: 2021-3996

Mødet følger Instruks 3: Dagsorden til første møde i Kriseledelsen og efterfølgende Instruks 4: 

Dagsorden til efterfølgende møder i Kriseledelsen.

Til støtte for Kriseledelsens arbejde er endvidere vedlagt følgende instrukser:

Instruks 5: Kriseledelsens ansvar og opgaver

Instruks 6: Strategiske overvejelser i Kriseledelsen

Instruks 7: Skabelon til udfærdigelse af situationsbillede

Instruks 8: Overdragelse /Afløsning i Kriseledelsen

Kommunikation
Det er kriseledelsens opgave at sikre, at der er overensstemmelse mellem de handlinger som 

iværksættes af Odder Kommune, og hvad der kommunikeres til borgerne. 

Pressekonsulent/medarbejder er ansvarlig for pressehåndteringen. 
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Forbindelse til det nationale beredskab og politiet
Ved større ulykker eller katastrofer i Danmark kan den nationale beredskabsplan aktiveres, typisk 

foretages aktivering af Rigspolitiet. Det samlede nationale beredskab er illustreret med mørkeblå i 

figur 2. Det er vigtigt, at der altid sikres en forbindelse til kommunens krisestyringssystem. Direktør 

for Østjyllands Brandvæsen fungerer som forbindelsesled mellem det nationale beredskab og 

Odder Kommunes Kriseledelse.

Hvis der i tilfælde af en hændelse i Østjylland er behov for at koordinere på tværs af de lokale 

myndigheder, kan Den Lokale Beredskabsstab i Østjylland (LBS) blive nedsat til at varetage enten 

det operative niveau eller det strategiske niveau i politikredsen alt efter hændelsens karakter eller 

omfang. Den Lokale Beredskabsstab ledes altid af politiet. 

Indkaldes Odder Kommune til LBS på strategisk niveau, vil Odder Kommune lade sig 

repræsentere af Kommunaldirektøren og Direktør for Østjyllands Brandvæsen.
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Indkaldes Odder Kommune til LBS på operationelt niveau, vil Odder Kommune som udgangspunkt 

lade sig repræsentere af en chef fra Østjyllands Brandvæsen.

Afprøvning af indsatsplan for Kriseledelsen
Indsatsplan for Kriseledelsen bør afprøves mindst en gang i hver byrådsperiode, eller ved større 

udskiftning af Direktionen. Østjyllands Brandvæsen kan bistå Odder Kommune med planlægning 

og gennemførelse af øvelsesaktivitet for kommunens Kriseledelse. 

Ajourføring af indsatsplan for Kriseledelsen
Det påhviler Ledelse & Udvikling at ajourføre indsatsplan for Kriseledelsen i Odder Kommune, 

herunder opdatering af kontaktlinser. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne med rådgivning og 

sparring. 
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