PRIMO og Danske Bank inviterer til seminar om finansiel risikoledelse

Finansiel risikoledelse i den
kommunale sektor
odder parkhotel, den 10. juni 2009
Formålet med seminaret er at udvikle kommunernes muligheder for styring af finansielle
risici på såvel aktiv- som passivsiden. De fleste beslutninger rummer et element af finansiel
risiko. Det belyses, hvordan denne risiko måles, og hvordan der kan skabes et beslutningsgrundlag, der kan sikre det størst mulige afkast/færrest mulige omkostninger for en given
risiko - i harmoni med lovgivningsgrundlag og finanspolitik.
Seminaret vil med udgangspunkt i den finansielle krise belyse aktuelle styringsmuligheder og indkredse de risikostyringsopgaver, der kræver særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Udviklings- og værktøjsbehov på området vurderes, og en række konkrete redskaber i forbindelse med styring, monitorering og indrapportering af risici belyses.
Seminaret vil være baseret på uformel dialog mellem deltagere og oplægsholdere.

Program
Kl. 09.30		

Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00
		
		
		
Kl. 10.10 		
		
		

Velkomst
v/ Jesper Hjort, formand for PRIMO og kommunaldirektør i
Odder Kommune

Kl. 10.20
		
		
		

Den finansielle krise globalt og i Danmark. Årsager og mulige løsninger.
Hvordan vil krisen udvikle sig i Danmark, og hvilke konsekvenser vil
den få for samfundsøkonomien, herunder den kommunale økonomi?
v/ Frank Øland Hansen, seniorøkonom i Danske Bank

Kl. 10.50		
		
		

Hvordan tilrettelægges finansiel risikoledelse i kommunerne i dag,
og hvad er udfordringerne?
v/ Klaus Christiansen, vicekommunaldirektør i Randers Kommune

Kl. 11.20 		

Pause

Kl. 11.40 		
		
		
		
		

Rammer for finansiel risikostyring
Hvordan kan man udvikle en ramme for risikokvantificering, evaluering
og optimering indenfor den offentlige sektor?
Hvordan tilrettelægger man en finansiel strategi?
v/ Morten Mosegaard, chef for Corporate Solutions i Danske Bank

Kl. 12.30 		
		
		

Eksempler på redskaber til risikostyring, rapportering og monitorering. Gennemgang af en række konkrete cases.
v/ Lars Kæhler Olesen, Vice President i Danske Bank

Kl. 13.00 		
		

Det videre forløb af PRIMOs projekt om finansiel risikoledelse
v/ Peter Sylow, formand for EIRM

Kl. 13.10 		

Afslutning med efterfølgende dialog over en let frokost

Behovet for finansiel risikoledelse
v/ Jesper Hjort, formand for PRIMO og kommunaldirektør i
Odder Kommune

www.primodanmark.dk

tid og sted
Onsdag den 10. juni 2009
Kl. 09.30 - 13.30
Odder Parkhotel
Torvald Køhlsvej 25 , 8300 Odder

Deltagere
Kommunaldirektører, økonomidirektører og
andre ledere/specialister med ansvar for økonomi i kommunerne. Deltagere vil få mulighed
for at indgå i en referencegruppe for PRIMOs
projekt om finansiel risikoledelse og således
påvirke projektforløbet

Tilmelding
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 8819 9111
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Pris for deltagelse
Deltagelse er gratis

Arrangører
Seminaret er arrangeret af PRIMO og
Danske Bank i samarbejde med
Kommunaldirektørforeningen, Økonomidirektørforeningen samt i forståelse med KL

