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KL-arbejdsgruppe ser på opmærksomhedspunkter ifm. nødberedskab
– afsluttende webinar den 13. december
I Energiforsyningsmail nr. 5 skrev vi, at vi i den kommende tid fokuserer på
at bidrage til at styrke beredskabsplanlægningen i kommunerne. Konkret
ved at se på, om der kan udarbejdes fælles opmærksomhedspunkter til,
hvad de kommunale beredskabsplaner bør adressere i tilfælde af strømsvigt.
Der er nu nedsat en mindre gruppe af kommuner og beredskaber, der giver
input til arbejdet. Gruppen går på tværs af energi, forsyning, sundhed og social og IT/digitalisering. Gruppen har løbende møder i løbet af november, og
arbejdet afsluttes med et webinar for alle kommuner og beredskaber den 13.
december kl. 9.00-12.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen hos relevante
hos jer. Invitation og link til webinaret følger.
Har man som kommune erfaringer fra strømafbrydelser, man gerne vil
bringe ind i arbejdet, som fx hvilke konsekvenser I oplevede, hvordan I har
arbejdet med beredskabsplaner, action cards mv., er I velkomne til at skrive
til Anders Christiansen (ach@kl.dk).
Opfordring om at efterse jeres nødplaner/action cards på sundheds-,
ældre- og socialområdet
Af vejledning til sundhedsberedskabsplanerne fremgår bl.a., at kommunerne
i forbindelse med forsyningssvigt bør planlægge nødprocedure ved nedbrud
af it og strømforsyning samt mobiltelefoni og mobilnettet.
Arbejdet med sundhedsberedskabsplanen er tæt forbundet med beredskabsplanerne og betragtes som en dynamisk proces, hvor planen løbende
øves, revideres og tilpasses nye forhold.
Såvel den generelle beredskabsplan som sundhedsberedskabsplanen forholder sig bl.a. til forhold som strømsvigt og internet-nedbrud. På sundhedsældre- og socialområdet er der borgere eller indsatser, som kommunerne
skal være særligt opmærksomme på, som vil blive udfordret i forbindelse
med evt. strømsvigt. Se vedhæftede for indsatser, hvor der er behov for en
særlig opmærksomhed.
KL skal i den forbindelse opfordre kommunerne til at forholde sig til, hvorvidt
jeres sundhedsberedskabsplan er opdateret og dækkende for den forhøjede
risiko for strømafbrydelse. Det drejer sig også om at bede de enkelte indsatser/tilbud efterse deres nødplaner/action cards.
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KL har været i kontakt med en række kommuner, hvor tilbagemeldingen er,
at de er godt i gang med at skabe overblik og opdatere planerne. Fx har
Odense Kommune udsendt et brev til alle deres tilbud med anmodning om
at udarbejde en nødplan med afsæt i vedhæftede skabelon. Odense Kommune har en nødplan ift. strømafbrydelse på IT og telefoniområdet, som
også er vedhæftet. Odense Kommune har på baggrund af de indkomne ”cases” udarbejdet nogle foreløbige action cards.
Scenarier for brug af telenettet og fælles digital infrastruktur under afklaring
Som opfølgning på Energiforsyningsmail nr. 5 og oplæg fra Center for Cybersikkerhed på webinar 6. oktober, har KL rettet henvendelse til Telebranchen med henblik på afklaring af de faktiske muligheder for at anvende telenettet ved planlagte strømafbrydelser. Meldingen er i første omgang, at det
vil afhænge af kommunens valg af leverandør og de aftaler, der er indgået,
mens forventningen er, at der ikke er udfordringer i brugen af 112. KL afventer dog nærmere konkret afklaring.
KL har ligeledes rettet henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen med henblik
på at afklare mulighederne for at anvende den fællesoffentlige infrastruktur,
særligt fællesoffentlige medarbejderlogin, dvs. NemID-medarbejdersignatur
og senere MitID-erhverv, herunder konsekvenser af strømafbrydelser forskellige tidspunkter i landet.
Scenarieøvelse om strømafbrydelser
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en scenarieøvelse vedrørende ustabil
strøm, der med fordel kan anvendes til at teste kommunernes robusthed ved
strømafbrydelser. Formålet med øvelsen er at ”trykprøve” kommunens planlægning og forberedelser i relation til strømafbrydelser. Dertil kan øvelsen
hjælpe til at identificere eventuelle forbedringsområder i kommunens beredskabsplan og planer for fortsat drift under strømafbrydelser.
Scenarieøvelsen er vedlagt.
Energistyrelsen: De bedste spareråd til vinteren
Energistyrelsen har lanceret næste fase i den nationale energisparekampagne. Det betyder, at der er kommet nyt indhold på SparEnergi.dk, siden vi
henviste til energisparekampagnen i Energiforsyningsmail nr. 5 fra den 12.
oktober. Blandt det nye indhold er ” De bedste spareråd til vinteren” med anbefalinger til borgerne og konkrete guides til hver anbefaling, fx en guide i at
mindske varmeforbruget i hjemmet.
Det er fortsat muligt at tilgå Energistyrelsens kampagnematerialer, som nu
findes på både dansk og engelsk. I kan frit bruge til jeres hjemmeside, nyhedsbreve, infoskærme og sociale medier. Hvis materialerne ikke fungerer
på jeres hjemmeside, i jeres nyhedsbrev m.m., så tag kontakt til Energistyrelsens partnermail, partnerskab@ens.dk, og få tilpasset billederne i den
størrelse, der passer til lige netop jeres kanaler.
Hvis I ikke allerede er tilmeldt Energistyrelsens nyhedsbrev til samarbejdspartnere, kan I tilmelde jer her. Så er I sikre på at blive opdateret med vigtige
informationer om kampagnen og andre relevante aktiviteter fra Energistyrelsen.
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Ny KL-hjemmeside samler information om energiforsyningssituationen
KL har etableret en hjemmeside, der giver overblik over de udsendte energiforsyningsmails til kommunerne, afholdte webinarer, information om energisparetiltag og nødberedskab. Desuden er der information om de fælleskommunale indsatser, som KL faciliterer, og hvor alle kommuner er velkomne til
at deltage. Det drejer sig om nøgletalssamarbejdet / arealanvendelse, databaseret energiledelse og en indsats målrettet bæredygtige renoveringer.
Link til hjemmesiden, der opdateres løbende, er her:
Energikrisen (kl.dk)
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