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PRIMO inviterer til gratis seminar om juridisk risikostyring

Få inspiration til juridisk risikostyring
i din kommune
Chefkonsulent Britt Vonger, KL, og chefjurist Jon Iversen, DSB, introducerer deres nye bog “Juridisk risikostyring i kommuner” (2007).

Bogen kan bestilles på www.thomson.dk.
Bogen er på mange måder banebrydende. Den sætter fokus på offentlige
myndigheders forøgede retlige forpligtelser. De større krav skyldes bl.a.
stigende lovmæssig regulering af kommunerne, EU-rettens regulering af
offentlige myndigheders virke og afsmitningen fra de engelske og amerikanske retssystemer, hvor offentlige myndigheder i stigende omfang er udsat
for sagsanlæg.

TID & STED
22. september
Kl. 13.00 - 16.00
Aarhus Kommune
(nøjagtig adresse for mødested oplyses
senere)
23. september
Kl. 13.00 - 16.00
Høje-Taastrup Rådhus
Bygaden 2
2630 Taastrup

Forfatterne belyser tilrettelæggelsen af de juridiske opgaver i kommunerne.
Med dannelsen af de nye storkommuner er der god grund til at vurdere
kommunernes behandling af hele det juridiske opgavespektrum og oveveje,
hvordan man med fordel kan tilrettelægge varetagelsen af kommunens
samlede juridiske opgaver.

DELTAGERE

Seminaret vil give inspiration til tilrettelæggelsen af de juridiske opgaveområder generelt, og du vil få gode råd til håndtering af udvalgte områder
inden for juridisk risikostyring.

TILMELDING

Program: Kl. 13.00 - 16.00

PRIS FOR DELTAGELSE

Ved chefkonsulent Britt Vonger, KL, og chefjurist Jon Iversen, DSB.

PRIMO-medlem: gratis
Øvrige: 495 kr. ekskl. moms

		
		
		
		
		
		
		
		

Kommunernes juridiske udfordringer
Opbygning af et risikostyringsprogram i en kommune
Compliance - sikring af overholdelse af lovgivningen
Risikostyring af kontrakter
Risikostyring vedr. retssager og brug af advokater
Lean og juridisk risikostyring

Ledere, jurister, risikokoordinatorer, konsulenter og
andre med ansvar for juridiske
arbejdsområder

Vi beder om tilmelding
hurtigst muligt på 7732 5564
eller admin@primodanmark.dk

ARRANGØRER
Seminaret er arrangeret af
PRIMO i samarbejde med
Aarhus og Høje-Taastrup
Kommuner

Spørgsmål og debat

PRIMO er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening i maj 2005, og foreningen
er en del af PRIMO Europe. PRIMO tæller i dag mere end 800 individuelle medlemmer fra landets
kommuner og regioner. Foreningen samarbejder desuden med en række private virksomheder. PRIMOs
mål er at udbrede kendskabet til god, offentlig risikoledelse og skabe ny viden og metoder til håndtering af
kritiske risici i kommunerne.

www.primodanmark.dk

