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 Action Card 6 / Bilag 6  
 

Dagsorden for krisestabsmøder  
(se også Actioncard 1 / Bilag 1: Dagsorden for 1. møde i krisestaben) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opgave Instrukser   Ansvarlig  

   

Situations-
billede 

Lederen af ”Sekretariat, Jura, 
Udbud & Indkøb” (sekretariatet) 
udsender aktuelt, samlet, 
situationsbillede til 
stabsmedlemmerne senest 15 
min før mødet  

 
(se Actioncard 5 - Bilag 5: 
Udarbejdelse af situationsbillede) 

Lederen af ”Sekretariat, 
Jura, Udbud & Indkøb” 
(sekretariatet) 

Overblik over 
decentrale 
enheders 
disponerede 
og ikke-

aktiverede 
ressourcer 

Krisestaben skal løbende have et 
generelt overblik over Lejre 
Kommunes disponerede og ikke-
aktiverede ressourcer, herunder 
de kritiske ressourcer, samt have 

overblik over, hvilke ressourcer, 
der kan frigøres eller 
omdisponeres uden at svække 
den samlede indsats. 

Centerchefen for ”Center for 
Service & Ejendomme” 

Medieoverblik På krisetabsmøderne gør 
krisekommunikationsteam (KKT) 
rede for mediebilledet og 
indkomne pressehenvendelser til 

Lejre Kommune samt udarbejdet 
og påtænkt ekstern og intern 
kommunikation såsom nyheder til 
lejre.dk, til Medarbejderportalen 
og pressemeddelelser.  
 

Kommunikationskoordinator fra 

”Center for Sekretariat & 

Implementering” fungerer som 

repræsentant for KKT under 

krisestabsmøderne. Andre af 

KKTs ressourcepersoner kan efter 

Kommunikationskoordinator 

fra ”Center for Sekretariat & 

Implementering” 
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Opgave Instrukser   Ansvarlig  

behov deltage, så de ikke 

efterfølgende skal opdateres 

særskilt  

 
(se Actioncard 7 - Bilag 7: 

Dagsorden for møder i 
krisekommunikationsteamet KKT 
og Actioncard 8 - Bilag 8: 
Instruks for 
Krisekommunikationsteamet 
KKT) 

 
Dagsordensskabelon 

Mødeleder: kommunaldirektøren 

Referent: Sekretariatsmedarbejder  

 

Dagsordenspkt. Formål Referat 

Samlet situationsbillede Lederen af ”Sekretariat, Jura, 

Udbud & Indkøb” (sekretariatet) 

fremlægger seneste samlede 

situationsbillede 

 

Koordinering ift. øvrige 

parters indsatser 

Vestsjællands Brandvæsens 

chefvagt / forbindelsesofficer giver 

status på brandvæsenets, politiets 

og evt. øvrige parters indsatser 

 

Medieoverblik Kommunikationskoordinator fra 

”Center for Sekretariat & 

Implementering” præsenterer KKTs 

seneste analyse af det aktuelle 

mediebillede 

 

Kommunikationsindsatser Koordinering af nødvendige 

kommunikationsindsatser 

 

Disponerede og ikke-

aktiverede ressourcer 

Centerchefen for ”Center for 

Service & Ejendomme” fremlægger 

overblik over disponerede og ikke-

aktiverede ressourcer i Lejre 

Kommunes organisation 

 

 

Eventuelt    

De væsentlige 

beslutninger  

Opsummering af væsentlige 

beslutninger 

 

Næste møde    
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