NOTAT
Orientering om Sårbarhedsanalyse for Københavns Kommune
Beredskabskommissionen vedtog i april 2013 Københavns Kommunes
Sårbarhedsanalyse 2012/2013. Siden da har forvaltningerne arbejdet
med at reducere sårbarhederne for kommunen, herunder:




Hvordan forebygger man at den givne hændelse vil få konsekvenser for kommunens drift.
Hvordan kommer vi bedst igennem en hændelse, hvis den alligevel rammer kommunen.
Hvordan sikrer vi, at de berørte instanser efterfølgende hurtigst
muligt kan komme tilbage til normal drift.

Forvaltningerne har dog endnu ikke afsluttet arbejdet med vurdering og
implementering af denne analyses forslag til sårbarhedsreducerende
tiltag.
Erfaringen er, at det er en udfordring at fastholde fokus på den implementerende del af sårbarhedsarbejdet. Der er behov for en længere
implementeringsperiode af de fremkomne forslag, dvs. iværksættelse af
forebyggende, forberedende eller afhjælpende tiltag, eller evt. beslutning om begrundet afvisning af sårbarhedsanalysens forslag som en
følge af f.eks. økonomiske overvejelser. Mange af de fremsatte forslag
skal nødvendigvis med i forvaltningernes almindelige cyklus omkring
økonomiske tiltag, herunder vurdering, prioritering og budgettering.
Denne proces tager tid og er medvirkende til et fremsat ønske fra forvaltningerne om en længere tidshorisont for implementering.
Ligeledes opleves det, at til trods for det store engagement blandt de
udpegede beredskabsmedarbejdere for kriseberedskabet, mangler der
tilstrækkelige ressourcer til et effektivt arbejde med kriseberedskabet,
herunder sårbarhedsanalysen og de sårbarhedsreducerende forslag.
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Derfor vil Københavns Brandvæsen tilbyde at yde forvaltningerne og
enhederne assistance til det afsluttende arbejde i deres egen organisation.
Udover fokus på implementeringen af den nuværende sårbarhedsrapport ses der også løbende på nye områder, der kan være med til at true
den fortsatte drift for forvaltninger, enheder og institutioner. De 2 nye
scenarier drejer sig om kommunikationssvigt ved henholdsvis ITnedbrud og nedbrud i telefoni, såvel fastnet som mobiltelefoni. For at
kvalificere selve truslen og truslens konsekvenser i forhold til vigtige
funktioner er der inviteret specialister på området fra stat og kommune
til at fortælle om konsekvenser, omfang og sandsynligheder ved kommunikationssvigt.
Imidlertid er dette arbejde af forskellige grunde endnu ikke på et stade,
hvor der kan afrapporteres tilfredsstillende til Beredskabskommissionen.
Blandt andet er arbejdet med dette års Sårbarhedsanalyse blevet forsinket af forvaltningernes omorganisering efter sammensætning af den
nyvalgte Borgerrepræsentation.
Det forventes dog, at den arbejdsgruppe under BSKK, der arbejder med
Sårbarhedsanalysen, vil have udfærdiget en rapport til Beredskabskommissionens næste møde. Rapporten vil også indeholde en status for
arbejdet med de sårbarheder, der blev udpeget i 2012. Desuden vil der
blive sat fokus på anbefalingerne i Sårbarhedsanalysen i det videre arbejde omkring planlægning af den kommende Risikobaserede Dimensionering.
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