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HELSINGØR KOMMUNE BIDRAGER TIL STØRST MULIG LIVSKVALITET FOR BORGERNE
Visionskerne: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som:
En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.

STRATEGIKORT 2017-2018

BEREDSKAB

MÅLSÆTNINGER - MÅLSÆTNINGER KOMMER FRA UDDYBNINGEN AF VISION 2020
FAMILIER

BESØGENDE

LIVSLANG L ÆRING

ET LEVENDE STED

TIDLIG INDSATS

FRIVILLIGE

ERHVERVSLIV

PARTNERSKABER

ARBEJDSPLADSER

800 nye familier til
kommunen

700.000 årlige
besøgende samt
500.000 kommercielle
overnatninger

Uddannelsesniveauet
skal matche gennemsnittet i Nordsjælland

80% af alle borgere
oplever, at kommunen
er et levende sted

Tydelig positiv effekt
af forebyggende indsatser

 ntallet af frivillige
A
øges markant

Flere job indenfor
kommunens styrkepositioner, en stærk
placering indenfor
iværksætteri samt et
godt omdømme
blandt virksomheder

År for år et stigende
antal partnerskaber i
kommunen

Helsingør Kommune
understøtter skabelsen af 450 ordinære
arbejdspladser i
event- og turismerelaterede erhverv

BEREDSKAB ORGANISATION

FOKUSOMRÅDER/MÅDEN VI ARBEJDER PÅ FOR AT NÅ VORES MÅLSÆTNINGER

INFORMATION TIL BORGERE
OG ERHVERVSLIV

VI UNDERSTØT TER OG UDVIKLER DEN FRIVILLIGE INDSATS INDENFOR BEREDSKABET

VI FREMMER SIKKERHED FOR FAMILIER,
PÅRØRENDE OG BESØGENDE

ÌÌ Vi sætter fokus på information 24/7 via ny hjemmeside

ÌÌ Vi sikrer en samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet

ÌÌ Vi sætter fokus på brandsikkerheden i offentlige bygninger og institutioner

ÌÌ Vi sætter fokus på:

ÌÌ Vi laver en kontraktansættelse med hver enkelt frivillig

ÌÌ Vi sætter fokus på brandsikkerheden i ældreboliger

- annoncering af hjemmesiden

ÌÌ Vi igangsætter hverve kampagner

- drift af hjemmesiden

ÌÌ Vi udvikler den enkelte frivillige til at kunne virke indenfor det fagområde der giver mening for vedkomne

ÌÌ Vi sætter fokus på crowd control management i forbindelse med større
arrangementer

- outcome af hjemmesiden
ÌÌ Alle afdelinger har deres område repræsenteret på
hjemmesiden

ÌÌ Vi anvender nye og eksisterende digitale løsninger

ÌÌ Vi tænker og anvender det frivillige beredskab i forbindelse med vores
opgaver

BEREDSKAB FORUDSÆTNINGER DE FORUDSÆTNINGER (SYSTEMER, KOMPETENCER, KULTUR), DER SKAL VÆRE TIL STEDE:
FORANKRING OG
KOMMUNIKATION

INDDRAGELSE OG
SAMARBEJDE

FOREBYGGELSE OG
KOMPETENCEUDVIKLING

ÌÌ Etablering af en hjemmeside

ÌÌ Vi inddrager Beredskabsforbundet og de frivillige i forbindelse med samarbejdsaftalen og kontrakten

ÌÌ Vi samler data fra vores brandsyn og sætter fokus på forebyggende tiltag
for risikoområder.

ÌÌ Vi samarbejder med Beredskabsforbundet omkring hvervning af nye
frivillige i Beredskabet

ÌÌ I forbindelse med kursusaktiviteter indenfor elementær brandbekæmpelse for SOSU medarbejdere formidler vi særligt omkring brandforebyggelse
til ældre i eget hjem

ÌÌ Afsætter tid til ejerskab og værdiskabelse blandt medarbejderne
ÌÌ Implementerer hjemmesiden i det daglige arbejde (In-house og Out-house) i forbindelse med henvendelser fra borgere og erhvervsliv
ÌÌ Effektmåling på anvendelse af hjemmesiden

ÌÌ Vi uddanner og udvikler det frivillige beredskab indenfor fagområderne
ÌÌ Vi stiller den nødvendige teknik, materiel samt køretøjer til rådighed

ÌÌ Vi sikkerhedsuddanner vores brandfolk og frivillige til brandvagter ved
arrangementer af større eller mindre karakter
ÌÌ Vi kompetenceudvikler de nødvendige medarbejdere i crowd control
management

