Oversigt over kriseledelsens beslutninger og udmøntning af midlertidig
afvigelse af lovgivning, kommunale standarder og politiske beslutninger
(opdateret 20.05.21 MLL)

Af nedenstående skema fremgår de beslutninger, som Kriseledelsen har truffet i perioden fra 19. januar 2020 til 16. februar 2021 i forbindelse med
opretholdelse af driften på de samfundskritiske og livsvigtige leverancer.
I bilag 1 findes oversigt over de samfundskritiske og livsvigtige leverancer.

Ældre og Handicap
Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 19. januar 2021,


at den nuværende teststrategi for plejecentre fortsætter, hvor personalet tilbydes test to gange om ugen i det kommunale system, og at de
derudover har mulighed for at anvende de officielle testcentre.

Kriseledelsen vedtog den 26. januar 2021,


at tage orientering om brev vedrørende behovet for vaccination af borgerne på Sølund til efterretning.

Kriseledelsen vedtog den 23. marts 2021,



at medarbejdere på plejecentre og aflastningspladser, der er færdigvaccinerede og asymptomatiske ikke længere skal PCR-testes.
Medarbejdere, der ikke er vaccinerede, henvises til to ugentlige PCR-test i offentligt tilgængelige testcentre.

Kriseledelsen vedtog den 18. maj 2021,


at spørgsmålet om anvendelse af værnemidler på plejecentrenes fælles- og servicearealer søges afklaret via henvendelse til bl.a. KL.
IT, Økonomi og Innovation

Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 2. februar 2021,


at der – i lyset af den ekstra store afhængighed af digital kommunikation mv., som præger krisetiden - også udsendes en særlig information til
byrådsmedlemmerne med råd om sikker anvendelse af data, pc mv.
Beskæftigelse og Sundhed

Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 19. januar 2021,


at fortsætte den nuværende praksis i forhold til målgruppen for selvisolation på Søkilde – det vil sige med en vurdering af den enkelte situation.

Kriseledelsen vedtog den 19. januar 2021,




at Skanderborg Kommune tilslutter sig aftale om medvirken til smitteopsporing med Styrelsen for Patientsikkerhed
at opgaven varetages af 2 frikøbte fuldtidsmedarbejdere fra: 1 forlænget ansættelse og 1 medarbejder fra biblioteksområdet tilknyttet
Taskforce på Ældre- og Handicapområdet. Beskæftigelse og Sundhed har backup personale til opgaven såfremt, der er brug for yderligere.
at udgifterne til medvirken ved smitteopsporingen indgår i opgørelsen af Skanderborg Kommunes udgifter til håndtering af COVID-19-krisen.

Kriseledelsen vedtog den 2. februar 2021,


at udviklingen i antal smittede og antal indlagte på hospitalerne følges over den kommende uge – med henblik på, at der bliver taget stilling til
eventuelle handlemuligheder, hvis Skanderborg Kommune fortsat placerer sig relativt højt i sammenligning med andre kommuner.

Kriseledelsen vedtog den 16. februar 2021,


at der frem mod det kommende møde i Kriseledelsen den 23. februar 2021 indmeldes mulige alternative lokaler til husning af et permanent
vaccinationssted – med henblik på, at lokalesituationen her kan afklares i forhold til ønsket fra Region Midtjylland.

Kriseledelsen vedtog den 23. februar 2021,



at der afventes en melding fra regionen vedr. festsalen på Sølund
at de alternative muligheder afklares yderligere – i lyset af, at et nyt sted må forventes at skulle fungere frem til 1. august 2021.

Kriseledelsen vedtog den 23. marts 2021,




at Skanderborg Kommune fortsat deltager i smitteopsporing i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed
at bemanding af funktionen (smitteopsporing) ses i sammenhæng med bemandingen af testindsatsen på skoleområdet
at der tages stilling til funktionen (smitteopsporing) igen medio maj.

Kriseledelsen vedtog den 30. marts 2021,


at tage orienteringen om delvis åbning af beskæftigelsesindsatsen til efterretning.

Kriseledelsen vedtog den 27. april 2021,



at der arbejdes videre i forhold til afklaring af vilkår og muligheder omkring vaccinationscentret på Sølund – med sigte på, at Region Midt finder
et andet sted end Sølund til etablering af et permanent vaccinationscenter.
at udgangspunktet er, at en yderligere forlængelse af aftalen om et vaccinationscenter på Sølund skal søges undgået.

Kriseledelsen vedtog den 11. maj 2021,


at der – med henblik på at understøtte udrulningen af den første vaccination til alle - indgås aftale med regionen om fortsat vaccination i
festsalen frem til den 1. oktober 2021 – dog således, at stedet praktisk indrettes således, at svømmesalen kan genåbnes for beboerne på Sølund



at det forudsættes, at anvendelse af festsalen på Sølund til vaccinationscenter ikke vil blive forlænget ud over det tidspunkt, hvor udrulningen af
den første vaccination til alle er gennemført.
HR, Løn og Personale

Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 19 januar 2021,


at der udsendes en opfordring til, at alle medarbejdere, der ikke er omfattet af de skærpede testkrav på Ældre- og handicapområdet, der møder
fysisk på arbejde og der omgås andre, bør lade sig teste en gang om ugen - også selv om man ikke har symptomer.

Kriseledelsen vedtog den 26. januar 2021,



at skrive til alle kontraktholdere for at gøre opmærksom på, at evt. medarbejderere med ledig tid kan melde sig til at varetage ekstraopgaver
f.eks. ved vaccinaltionscenter
at koncernchefen for Børn og Unge fremadrettet rundsender aktuelle tal for fremmøde i dagtilbud og SFO til Kriseledelsen samtidig med, at der
meldes tal ind til KL.

Kriseledelsen vedtog den 16. februar 2021,


at der ved møde i Kriseledelsen den 23. februar 2021 gives en statusorientering om de faglige organisationers position i forhold til
fælleserklæringen med tilhørende lokalaftaler.

Kriseledelsen vedtog den 23. februar 2021,


at tage orienteringen om status på anvendelse af fælleserklæringen til efterretning.

Kriseledelsen vedtog den 9. marts 2021,


at der ikke på grundlag af et enkelt tilfælde med falsk anmeldelse af smitte indføres en praksis, hvor der kræves dokumentation fra alle
medarbejdere, der testes positiv. Behovet herfor overlades til en konkret ledelsesmæssig vurdering.

Kriseledelsen vedtog den 30. marts 2021,



at tage orienteringen om forlængelse af fælleserklæringen til efterretning
at skiltningen på Fælleden, også i indre zone, opdateres til gældende restriktioner.

Kriseledelsen vedtog den 6. april 2021,


at udmeldingen vedrørende forventningerne til tidspunktet for ophævelse af restriktioner på Fælleden opdateres; den aktuelle forventning er,
at restriktionerne ophæves 6. maj 2021.

Kriseledelsen vedtog den 13. april 2021,





at de officielle retningslinjer fastholdes i forhold til fremmøde på Fælleden – det vil sige, at det alene er muligt at møde fysisk på Fælleden, hvis
opgaveløsningen gør dette nødvendigt og/eller nærmeste leder skønner det er nødvendigt af hensyn til medarbejdernes psykiske
arbejdsmiljø/trivsel
at Kriseledelsen tager til efterretning, at ledelsen af de forskellige funktioner på Fælleden forventeligt vil vurdere fremmøde nødvendigt i et øget
– om end fortsat begrænset – omfang
at Fælleden klargøres til et øget fysisk fremmøde – også henset til de forestående flytninger i forlængelse af ”Klar til Fremtiden”
at genåbningen af Fælleden i øvrigt sker så hurtigt, som det er muligt, set i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Kriseledelsen vedtog den 20. april 2021,




at fastholde beslutningen fra sidste uge – det vil sige, at det alene er muligt at møde fysisk på Fælleden, hvis opgaveløsningen gør dette
nødvendigt og/eller nærmeste leder skønner det er nødvendigt af hensyn til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø/trivsel
at det ved det kommende møde i Kriseledelsen afklares, hvorvidt det sænkede beredskabsniveau åbner muligheder for et øget fysisk fremmøde
at genåbningen af Fælleden i øvrigt sker så hurtigt, som det er muligt, set i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Kriseledelsen vedtog den 18. maj 2021,




at planen for returnering af hjemlånt it-udstyr til Fælleden genvurderes i lyset af den forestående mulighed for, at medarbejderne igen kan
møde fysisk på arbejde
at koncerncheferne tilrettelægger den forestående tilbagevenden på deres respektive områder
at der sendes en Info til medarbejderne om den praktiske håndtering af genåbningen for fysisk fremmøde på arbejdspladserne.

Teknik og Miljø
Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 23. marts 2021,



at der ikke umiddelbart – over for politiet - peges på forventede udfordringer med særlige ”Hot-Spots” i påske
at der over påsken opretholdes et beredskab i forhold til skiltning mv. på ”Hot-Spots”, hvis det bliver relevant
Børn og Unge

Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen har den 19. januar 2021 vedtaget,




at Kriseledelsen er sindet at godkende en ændret dimensionering af konkrete dagtilbud, hvis smittesituationen tilsiger f.eks. en midlertidig
begrænsning af åbningstiden.
at Kriseledelsen ifald, at der skal tages akut stilling hertil, involveres pr. mail, samt at Kriseledelsen herefter stadfæster beslutningen formelt på
det efterfølgende møde.
at der rettes henvendelse til ministeren og KL angående en afklaring af, hvor meget der skal til, før udgifter (refunderede forældrebetalinger) til
et reduceret serviceniveau / lukning af tilbud kan blive omfattet af den generelle dækning af kommunernes udgifter til COVID-19-håndteringen.
SFO eller andre områder, hvor man må lukke over en længere periode.

Kriseledelsen vedtog den 2. februar 2021,


at skolerne - i forbindelse med genoptagelse af undervisningen for 0.-4. klasse – skal fastholde et fokus og en indsats i forhold til at forebygge og
at bekæmpe mistrivsel blandt alle eleverne på skolen; det vil sige også blandt eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen.
Kriseledelsen forudsætter, at skolerne tilrettelægger og koordinerer indsatsen med afsæt i en vurdering af problemets omfang og karakter på
den enkelte skole.

Kriseledelsen vedtog den 9. februar 2021,



at tage meddelelsen om den nye lovbekendtgørelse til efterretning (Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til syge- og sundhedsplejersker
ansat i kommuner til at udøve udvalge former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af COVID-19)
at udmøntningen af de nye regler sker i regi af den løbende indsatsplanlægning på børn- og ungeområdet.

Kriseledelsen vedtog den 16. februar 2021,


at der ved det næste møde i Kriseledelsen lægges op til en drøftelse af
o

bemandingen af opgaven med mobile test – herunder:
 muligheden for at nedprioritere andre opgaver
 mulighederne for at rekruttere til opgaven samt
 muligheden for at anvende ekstern leverandør.

o

sikring af det sundhedsfaglige tilsyn med testindsatsen

Kriseledelsen vedtog den 23. februar 2021,




at opbygningen af testkapacitet på skoleområdet sker i regi af Skanderborg Kommune
at Skanderborg Kommune – hvis Region Midt ønsker at udvide antallet af faste teststeder i området – peger på etablering af et nyt
hurtigtestcenter i Galten-området
at imødekomme ønsket fra Region Midtjylland om at kunne anvende Fælleden som testcenter frem til 1. maj 2021.

Kriseledelsen vedtog den 2. marts 2021,




at tage orienteringen om etablering af nye testfaciliteter i Galten til efterretning
at imødekomme ønsket om, at Hørning indgår i en rute for de nye testkaravaner, idet det forudsættes, at denne nye ordning forventes at have
en vis varighed/tidshorisont og at der er tale om ekstra testkapacitet til Skanderborg Kommune og ikke ”bare” en flytning af eksisterende
resurser
at henvise placeringen til Hørning Idrætscenter.

Kriseledelsen vedtog den 16. marts 2021,


at orientering fra Region Midt om testindsatsen i påsken tages til efterretning







at Skanderborg Fælled samt øvrige teststeder i kommunen understøttes med henblik på,
at de kan være åbne i påskedagene
at aktuelle udfordringer i forhold til kapaciteten på kvik-test-området fortsat meldes ind
til Region Midt
at yderligere afklaring af udfordringens omfang afventes.

Kriseledelsen vedtog den 30. marts 2021,




at tage orienteringen om, at smittesituationen er under kontrol, og at børn og personale er vendt tilbage til Gyvelhøjen til efterretning.
at orienteringen tages til efterretning fsva det aftalte om fortsat test-center i Ry, Klank og Hørning
at Fælleden Hal 3 kan anvendes til test-center frem til 1. august 2021. Der findes så vidt muligt en løsning for de sidste få fritidsbrugere, der
endnu ikke er fundet alternativ løsning for.

Kriseledelsen vedtog den 6. april 2021,



at der rettes henvendelse til kvik-teststederne i kommunen (Ry, Galten og Hørning) med henblik på at indsamle oplysninger om forholdet
mellem den aktuelle kapacitet og efterspørgsel efter test
at der på baggrund af de indsamlede oplysninger gives følgende indmelding til Region Midt om status på teststederne:
o at det findes vigtigt, at der sikres kontinuitet på teststederne, når det gælder åbningstider, testkapacitet mv.
o at en udvidelse af testkapaciteten bør koordineres med Skanderborg Kommune – med henblik på, at udvidelsen bliver prioriteret der,
hvor der opleves udfordringer med at imødekomme efterspørslen efter kvit-test.
o at Skanderborg Kommune oplever, at teststed Fælleden (pcr-test) fungerer meget fint.

Kriseledelsen vedtog den 4. maj 2021,



at tage orienteringen om den linje for afvikling af lejrskoler, som følges på skolerne, til efterretning
at bakke op om den linje, hvor skolerne henholder sig til de officielle anbefalinger.

Kriseledelsen vedtog den 11. maj 2021,



at det ikke findes relevant at etablere særlig testkapacitet i tilknytning til turistattraktioner i Skanderborg Kommune
at de generelle udfordringer med kapaciteten på de nuværende kvikteststeder meldes ind til regionen ad de sædvanlige kanaler.

Kultur, Borger og Plan
Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 26. januar 2021,


at der åbnes for modellen ”Bring, ring og hent” på bibliotekerne

Kriseledelsen vedtog den 9. februar 2021,




at tage orienteringen om genoptagelse af fodboldtræning på Fælleden til efterretning.
at det må forventes, at foreningen påtager sig ansvaret i forhold til at sikre en overholdelse af de gældende retningslinjer
at alle Skanderborg Kommunes idrætsanlæg sikres i forhold til en opdatering af den skiltning, som er relevant i forhold til den aktuelle og den
forestående ibrugtagning af disse til udendørs idræt.
Byråds- og Direktionssekretariatet

Beslutning i kriseledelsen
Kriseledelsen vedtog den 19. januar 2021,



at Borgermøder afvikles digitalt (virtuelt) så længe, at den nuværende skærpelse af restriktioner for forsamlinger mv. er gældende.
at Kriseledelsen mødes tirsdag kl. 08.00 – gældende frem til påske.

Kriseledelsen vedtog den 16. februar 2021,


at der – i forventning om, at restriktionerne lempes med virkning fra 1. marts 2021 – forberedes afvikling af politiske møder med fysisk
fremmøde fra dette tidspunkt.

Kriseledelsen vedtog den 23. februar 2021,


at tage orienteringen om møde med justitsministeren, børne- og undervisningsministeren, KL og Danske Regioner til efterretning



at corona-relaterede opgaver fortsat er at betragte som de primært prioriterede i den samlede opgaveløsning.

Kriseledelsen vedtog den 2. marts 2021,


at lovbestemte råd og nævn kan afholde fysiske møder, hvis det vurderes som tvingende nødvendigt for en god behandling af sagerne på
dagsordenen.

Kriseledelsen vedtog den 16. marts 2021,


at der ved indretning af mødelokale mv. skal være fokus på overholdelse af afstandskrav mv. i forbindelse med de politiske møder i Byråd og
udvalg.

Kriseledelsen vedtog den 23. marts 2021,



at tage det aktuelle smittebillede til efterretning.
at de nuværende mødeformer i det politiske arbejde fastholdes indtil videre.

Kriseledelsen vedtog den 30. marts 2021,




at tage smittebilledet til efterretning
at de politiske mødeformer tages op medio april mhp. møderne i maj
at Kriseledelsen mødes fortsat hver tirsdag kl. 8.00.

Kriseledelsen vedtog den 6. april 2021,


at orienteringen om smittesituationen tages til efterretning.

Kriseledelsen vedtog den 13. april 2021,



at tage orienteringen om smittesituationen til efterretning.
at kommunaldirektøren – i relation til nye automatiske modeller for nedlukning af sogne/kommuner - udpeges som daglig modtager og
videreformidler af data fra de centrale myndigheder vedrørende smittetrykket i sogne og på kommuneniveau.




at kompetencen til at træffe beslutning i relation til de tre modeller for lokale nedlukninger – henset til behovet for, at disse beslutninger kan
træffes med den nødvendige hastighed - henhører under den kompetence, som Kriseledelsen er tildelt med den gældende
beredskabsplanlægning
at der i forberedelsen af de politiske møder i maj 2021 kan planlægges med fysisk deltagelse også af eksterne mødedeltagere, men at
planlægningen må ske med forbehold for, at der ikke kommer den nødvendige lempelse af restriktioner og anbefalinger inden møderne.

Kriseledelsen vedtog den 20. april 2021,



at tage orienteringen om smittesituationen til efterretning
at der ved næste uges møde i Kriseledelsen følges op på spørgsmålet om graden af fysisk fremmøde ved de politiske møder i maj.

Kriseledelsen vedtog den 27. april 2021,





at orienteringen om smittesituationen tages til efterretning
at foretræder ved udvalgsmøder i maj kan foregå ved fysisk fremmøde, idet det forudsættes, at der skabes rammer for møderne, som kan sikre
overholdelse af afstandskrav mv.
at udvalgs- og byrådsmedlemmer fortsat har mulighed for – efter aftale med udvalgsformand/borgmester – at deltage i de politiske møder via
Teams, hvis risiko for smitte el. lign. forhindrer fysisk fremmøde.
at de ændrede afstandskrav ved politiske møder formidles til Byrådet forud for byrådsmøde den 28. april 2021.

Kriseledelsen vedtog den 4. maj 2021,


at tage status på smittetrykket til efterretning.

Kriseledelsen vedtog den 11. maj 2021,


at tage smittesituationen til efterretning.

Kriseledelsen vedtog den 18. maj 2021,


at smittesituationen blev taget til efterretning.

Bilag1 Samfundskritiske og livsvigtige leverancer – Skanderborg Kommune
(Opdateret 30.03.20-MLL)

Ældre og Handicap:
1. Det sygeplejefaglige område:
 Medicingivning, drypning af øjne og inhalationer
 Injektioner – f.eks. insulin og blodfortyndende behandlinger
 Intravenøs medicinering / væske og subcutan væske
 Sugning af sekret ved f.eks. tracheostomi (Kanyle i hals)
 Smerteplastre
 Måling af blodsukker
 Sondeernæring
 Parenteral ernæring (mad via blodet – få borgere)
 Komplekse behandlinger af sår (lang sigt)
 Dialyse
 Stomi / urostomi / nefrostomi
 Ilt; sikring af beholdning og indstilling (lang sigt)
 Medicindispensering (Ophældning af medicin)
 Kateter-pleje (urin blære kateter) (lang sigt)
2. Målgrupper, som ikke kan undvære hjælp:
 Terminale / døende
 Kronisk kritisk syge – kompleks sygepleje
 Akut opstået sygdom inkl. Livstruende situation – f.eks. næseblod, anden blødning, åndenød og hjertesmerter
 Ambulerende demente borgere
 Delirøse (borgere i delir)
 Kognitivt skadende og ud-ad-reagerende borgere
Der iværksættes herudover en særlig indsats for at være på forkant med behov for særlig indkvartering, hvis sårbare beboere på
handicapinstitutioner (Sølund og Baunegården) bliver berørt af karantæne.
3. Pleje og praktisk bistand









Toiletbesøg inkl. Skift af ble
Kateter tømning
Hjælp til mad og drikke
Indkøb
Ud og ind af seng – mobilisering (lang sigt)
Hygiejne mundpleje (lang sigt)
Hygiejne – nedre toilette. (lang sigt)

Børn og Unge.
1. Myndighedsbehandling af underretninger mv.
2. Sundhedspleje
3. Dele af tandplejen (akutte tilfælde)
4. Drift af institutionen Skovbo
Beskæftigelse og Sundhed, Kompetencecentret, Afdeling for socialpsykiatri og beskæftigelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Drift af Rusmiddelcentret
JobNu-Kollegiet
Indsats på bostøtteområdet
Særlige udsatte borgere med behov for bostøtte
Akutte borgere som har behov for en udskrivningsmentor i forbindelse med udskrivning for psykiatrisk hospital
Borgere pt. hjemsendt fra bl.a. STU samt hjemsendt fra tilbud, giver et øget pres på behovet for bostøtte online
Psykisk syge og borgere med misbrug har øget behovet for indsats
Borgere som ikke kan blive indlagt på psykiatrisk afdeling, da de kun opretholder et beredskab til de allermest krævende psykiatriske
patienter, og som har brug for ekstra støtte
9. Borgere med behov for genoptræningsforløb iht. Sundhedslovens § 140, hvor der er risiko for varige funktionsevnetab eller væsentlig længere
genoptræningsforløb, hvis genoptræningen udskydes.
Teknik og Miljø
1. Vandforsyning og miljø
 Drikkevandskontrol/drikkevandsforureninger (kan dog delvist løses via hjemmearbejde)
2. Vej & Trafik / Entreprenørgården
 Vejvagt store huller i vejen, væltede træer over vejen, kritisk mangelfuld skiltning






Miljøvagt forureninger på landjord og i vandmiljø
Vintervagt frosne glatte vejbaner, sne på vejbaner
Rottebekæmpelse rotter indendørs i beboelse
Telefonvagt opkald fra borgere om hasteopgaver til Entreprenørafdelingen

Skanderborg Forsyning
Skanderborg Forsyning har vandforsyning og spildevandsrensning som prioriterede funktioner, der skal opretholdes i tilfælde af udbredt
Coronasmitte. Nedenstående en kort beskrivelse af personale og de foranstaltninger der er iværksat for at opretholde driften, samt en oversigt over
infrastruktur. Ledelse, administration og projektmedarbejdere er sendt på hjemmearbejdsplads, hvor de udfører samme funktioner som hidtil.
1. Vandforsyning:
 Vand har hjemmearbejdsplads hvorfra henvendelser håndteres og hvorfra der køres ud til alarmer, brud og øvrige henvendelser der er
kritiske
 1 mand har vagten og 1 mand står til rådighed
 Der er ligeledes mulighed for at tiltrække 1 mand fra spildevandsholdet
2. Spildevandsbehandling
 Spildevand er opdelt i 2 grupper hvor en af grupperne har hjemmearbejdsplads og tilkaldes efter behov
 Såfremt medarbejdere fra gruppen som har hjemmearbejdsplads tilkaldes, vil der være adskillelse af arbejdsområder således der ikke er
direkte personkontakt
Renosyd
 Affaldsenergianlægget, produktion af el og varme
 Affaldsenergianlægget, ombygning af ovn 2
 Indsamling af restaffald
 Hallen på Norgesvej
 Dele af driften i Skårup
 Vægten med indvejning og udvejning
 Kundeservice via telefon og mail (udføres hjemmefra)
 Alt kontorarbejde (udføres hjemmefra)
Uafklarede arbejdsområder, som kræver en koordinering med de øvrige affaldsselskaber og eksterne leverandører m.fl.:
 Genbrugspladserne, idet der arbejde på en fælles udmelding for alle genbrugspladser i Danmark
 Ekstern vognmandskørsel



Indsamling af emballage

Fjernvarmeselskaberne
1. Ry Fjernvarme
 Vi levere fjernvarme til 95 – 98 % af Ry og Firgaarde vha. af 2 fliskedler med oliekedler som backup. Arbejdet kræver daglig vedligehold/tilsyn
for at kunne drifte anlægget. Vi har 3 medarbejdere der arbejder hjemmefra og 2 der er på arbejde. Vi har været i gang siden mandag den 9.
marts 2020 med vores beredskab.
De 2 medarbejdere, der er på arbejde kan håndtere driftsopgaverne og det er tanken de skal kunne tage over, hvis de 2 der er på arbejde bliver
sygdomsramte. Vi forventer at bytte rundt hver 14. dag, så længe vi er friske eller til situationen normaliseres.
2. Skanderborg - Hørning Fjernvarme:
Et stort udbrud af Coronavirus hos Skanderborg Hørning Fjernvarme kan i værste fald lukke varmeproduktionen ned. Vores ledergruppe fungerer som
krisestyringsgruppe. Vi har indrettet et mødelokale til formålet. Her er der taget særlige hensyn til afstande og desinficering. Vi gør følgende:
 Følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de særlige retningslinjer, som Energistyrelsen har udstukket for forsyningsselskaberne.
 Kontoret er lukket for kunder. Vi kan kontaktes telefonisk.
 Alle kundebesøg, målerskift og lignende aflyses indtil videre.
 Vores 3 afdelinger adskilles fysisk med egne områder og separate indgange. Kontakt mellem afdelingerne foregår pr. telefon og mail.
 Kantine og køkken er lukket.
 Vagtpersonalets arbejde tilrettelægges således, at der er mindst mulig fysisk kontakt. En teknikker som ikke normalt deltager i
vagt/kontrolrumsarbejde, arbejder hjemmefra de næste 14 dage. Denne teknikker er uddannet til at kunne afløse i begge vagtordninger.
Derfor holder vi har hjemme som en reserve.
 Vagtpersonalet kan via bærbar Pc betjene anlæggene hjemmefra. Dette giver os en ekstra mulighed i tilfælde af, at vi rammes af karantæner.
 Vi har lavet en aftale med Odder omkring gensidig assistance i akutte tilfælde/nød situationer. Horsens kommer muligvis med i aftalen.
 Vort personale opfordres til fornuftig privat adfærd.
 Alle møder internt og eksternt er aflyst.
3. Galten Varmeværk.
Værket har to ansatte, og da det er flisfyret, er der meget manuelt arbejde. Derfor kan værket kun i begrænset omfang fjernstyres, der skal også
håndteres / leveres ca. 100 tons flis pr. døgn. Der gælder følgende:
 flisleverandørerne er fordelt på flere
 alle forbrugerbesøg dvs. målerskift osv. bliver ikke foretaget, dvs. at værket kun i tilfælde af sprængninger eller andet ikke udsætteligt, er i
kontakt med forbrugerne



hvis ovennævnte svigter, kan værket forsyne 100 % på gas der kan fjernstyres, og derfor ikke kræver tilsyn. Derudover kan værket forsyne 2-3
døgn uden drift pga. af to store akku-tanke, der holdes fyldte pga. af den aktuelle fare

Risikoen.
Hvis værket ikke kan forsyne, er der ikke varme/varmt vand til 2.243 forbrugere - inklusive områdets plejeboliger, handicapinstitutioner, beskyttede
boliger mv. Der kan ikke umiddelbart etableres yderligere beredskab, end det nævnte, og det kan hurtigt blive kritisk.
Økonomi, Innovation og IT
1. Sikker it-drift
Borgerservice
1. Løbende udbetalinger til pensionister
2. Telefonomstilling
3. Udstedelse af pas
4. Hjælp til NemID
5. Nødvielser
6. Råd og vejledning i forhold til Udbetaling Danmark
7. Kørekort – herunder kørekort til erhverv
8. Adgang til vores selvbetjenings Ø i Foyeren
9. Anmeldelse af indrejser
HR, Løn og Personale
1. Etablering af HR-beredskab; håndtering af ansættelsesmæssige forhold ifm indsatsplanlægning og krisehåndtering.
Byråds- og Direktionssekretariatet
1. Kriseledelse – herunder kommunikation
2. Understøttelse af det ordinære beslutningsarbejde i direktion, udvalg og Byråd
3. Posthåndtering

