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Tilmelding:
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Risikoledelse udfordRinger og
udviklingsperspektiver
Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus
Repræsentant for Klima- og Energiministeriet • Vagn Nielsen, afdelingschef,
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse • Per Larsen, chefpolitiinspektør,
Københavns Politi • Mads Ecklon, chefkonsulent, Beredskabsstyrelsen •
Henrik Holt Larsen, professor, CBS • Annemette Ruth, chef, Forsvarets
Personeltjeneste • Annette Fiig, Director Risk Office, Novo Nordisk •
Winni Johansen, lektor, Aarhus Universitet • Finn Frandsen, professor,
Aarhus Universitet.

PRIMO-seminar den 12. juni om risikoledelse i et skandinavisk perspektiv
for ledere og specialister i den offentlige sektor.

Risikoledelse – udfordringer og udviklingsperspektiver
Årets PRIMO-konference den 13. juni 2008 sætter fokus på aktuelle udfordringer og udviklingsperspektiver i
den offentlige sektor.
Udfordringer, fordi kommuner og styrelser skal forholde sig aktivt til de risici, som den offentlige sektor står
over for. Udviklingsperspektiver, fordi risikoledelse som begreb og praksis er i stadig udvikling, og der derfor
er behov for at lade sig inspirere af hinanden samt af forskningsverdenen og den private sektor.
Formiddagens talere understreger erkendelsen af, at risici spiller en stadig større rolle i den offentlige sektor.
Det gælder de udfordringer, der aktuelt gør sig gældende på klima-, sundheds- og beredskabsområdet samt
den stadig mere aktuelle risiko for ikke at kunne tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft til den offentlige sektor.
Om eftermiddagen perspektiveres udviklingen af risikoledelse gennem indlæg om håndtering af konkrete
måleproblemer, risikokommunikation og erfaringer med implementering af risikoledelse i den private sektor.
PRIMO har i år valgt at arrangere et fagligt seminar i tilknytning til selve årskonferencen. Seminaret bliver
afholdt den 12. juni og er målrettet ledere og specialister, der ønsker at blive orienteret om de seneste udviklinger inden for kommunal risikoledelse. Der vil under og efter seminaret være rig mulighed for at pleje og
udvide netværket.
Grundlaget for seminaret vil være den netop udsendte vejledning “Kommunal risikoledelse - i praksis”, der
følger op på PRIMOs tidligere udsendte introduktion til emnet. Det er vores håb, at vejledningen vil blive læst
og benyttet i hele den offentlige sektor.
Vi glæder os til at se jer til både seminar og konference.

Jesper Hjort, formand for PRIMO Danmark
Kommunaldirektør i Odder Kommune

primo - public risk management organisation
PRIMO er en forening af kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder, der arbejder
for at gøre risikoledelse til en naturlig del af kommuners og andre offentlige organisationers ledelsesgrundlag.
PRIMO tæller mere end 800 medlemmer fra størstedelen af de danske kommuner samt medlemmer fra
regioner og styrelser. Foreningen samarbejder desuden med en række private virksomheder, der bidrager med
deres faglige ekspertise inden for specifikke risikoområder.
PRIMO er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark og er en del af den europæiske PRIMO
Europe (Public Risk Management Organisation).
Flere informationer om PRIMO findes på www.primodanmark.dk.

Hovedsamarbejdspartnere i PRIMO
www.dai.dk

DAI GRUPPEN A/S

Arkitekter MAA
Ingeniører FRI
Bygherrerådgivere

Quality In Everything We Do

torsdag den 12. juni 2008
Fagligt seminar og socialt arrangement
14.00 - 17.00

kommunal riskoledelse – Danske erfaringer i skandinavisk perspektiv
SAS Radisson H.C. Andersen Hotel, Odense
Seminaret henvender sig til ledere og specialister i kommuner og offentlige
styrelser og tager udgangspunkt i PRIMO Danmarks vejledning ”Kommunal
risikoledelse – i praksis” fra april 2008.
Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Ernst & Young og bygget op
omkring konkrete og aktuelle eksempler på, hvordan man kan arbejde med
styring og gennemførelse af risikoledelse i kommunerne. Den indeholder
desuden forslag til forankring af den samlede risikoledelse i kommunen, herunder inddragelse af revisionen.
På seminaret vil disse erfaringer blive belyst i et skandinavisk perspektiv gennem indlæg om håndtering og forankring af risikoledelse og risikostyring i bl.a. Oslo, Stockholm og Københavns Kommuner.
Seminaret vil være baseret på åben dialog og erfaringsudveksling.
Ordstyrer: Svend Tychsen, PRIMOs sekretariat
Det endelige program opdateres på www.primodanmark.dk/konference

18.00 - 19.00

Modtagelse på Odense Rådhus, Byrådssalen

Velkomst ved borgmester Jan Boye, Odense Kommune

19.00 - 19.30

Åfart til Odense Zoo

19.30 - 22.00

Grill i Odense Zoo

22.00

Retur til SAS Radisson H.C. Andersen Hotel

Indlæg ved Henrik Lehmann Andersen, direktør i Odense Zoo,
om risikostyring i Zoo-perspektiv
Rundvisning i Oceanium – tur gennem Sydamerika
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PRIMOs vejledning har følgende hovedindhold:
• Risikoledelse og risikostyring
• Kommunens overordnede mål

tor

• Hvordan kommer man i gang?
• Hvordan forankres opgaven?
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• Hvordan inddrages revisionen?
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KOMMUNAL RISIKOLEDELSE
– I PRAKSIS

www.primodanmark.dk/konference

• Hvad har andre kommuner gjort?
Vejledningen er udgivet af Primo Danmark, april 2008,
som opfølgning på PRIMOs publikation ”Risikoledelse –
en kommunal opgave”, januar 2007.

Fredag den 13. juni 2008
PRIMOs årskonference: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver
Pro Musica Salen, SAS Radisson H.C. Andersen Hotel, Odense
Formiddagens tema: udfordringer
08.30 - 09.00

Registrering og morgenkaffe

09.00

Velkomst

09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 13.00

Jesper Hjort, formand for PRIMO
Kommunaldirektør, Odder Kommune

Risikovurdering på klimaområdet

Repræsentant for Klima- og Energiministeriet

identifikation af risici i sundhedssektoren

Vagn Nielsen, afdelingschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Pause
helhed i sikkerhed og beredskab

Per Larsen, chefpolitiinspektør, Københavns Politi
Mads Ecklon, chefkonsulent, Beredskabsstyrelsen

sikring af arbejdskraft

Henrik Holt Larsen, professor i Human Resource Management, CBS
Annemette Ruth, chef ved Forsvarets Personeltjeneste

Frokost

Eftermiddagens tema: Udviklingsperspektiver
13.00 - 14.00

At måle det umålelige

Bjørn Lomborg, professor, direktør i Copenhagen Consensus Center
Målemetoder og beslutningsmodeller ifm risikovurderinger

14.00 - 14.30

Pause

14.30 - 15.15

overordnet risikoledelse og risikostyring – implementering i praksis

15.15 - 16.00

16.00

Annette Fiig, Director Risk Office, Novo Nordisk

Kommunikation og risikoledelse

Winni Johansen, lektor og ph.d., Aarhus Universitet
Finn Frandsen, professor, Aarhus Universitet

Afrunding

www.primodanmark.dk/konference

Risikovurdering på klimaområdet

Identifikation af risici i sundhedssektoren
Vagn Nielsen

Afdelingschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Repræsentant for

Klima- og Energiministeriet
Danskernes hverdag vil blive berørt af store klimaændringer, og kommunerne
efterlyser et fælles administrationsgrundlag at handle ud fra. I indlægget vil
der blive redegjort for ministeriets aktuelle overvejelser vedrørende en række
kritiske risikofaktorer på klima- og energiområdet.

helhed i Sikkerhed og beredskab

Vagn Nielsen har i en årrække beskæftiget sig med
strategisk planlægning i det danske sundhedssystem. Han vil i sit indlæg behandle aktuelle sundhedspolitiske emner og dele ud af egne erfaringer og
meninger. Vagn Nielsen vil komme ind på en række
konkrete udfordringer i sundhedssektoren, herunder
kommunernes drift, ventetidsgarantier og aftalesystemet med læger.

helhed i Sikkerhed og beredskab

Per Larsen

Mads Ecklon

Per Larsen har siden 2005 været chefpolitiinspektør ved Københavns Politi og har i den forbindelse
arbejdet indgående med forebyggelse af social uro
i lokalområder. Per Larsen vil bl.a. komme ind på
behovet for en helhedsorienteret indsats i den enkelte kommune.

Mads Ecklon har mange års erfaring i arbejdet med
risiko- og sårbarhedsanalyser, krisestyring og beredskabsplanlægning. Mads Ecklon vil i sit indlæg
bl.a. berøre, hvordan offentlige og private organisationer kan planlægge og styrke deres beredskab
over for de mange forskellige trusler, de står over
for.

Chefpolitiinspektør ved Københavns Politi

sikring af arbejdskraft

Chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen

sikring af arbejdskraft

Henrik Holt Larsen

Annemette Ruth

Henrik Holt Larsen har i en årrække beskæftiget sig
med tiltrækning og udvikling af arbejdslivets menneskelige ressourcer. Centrale emner har bl.a. været
strategisk HRM og forandringsledelse. Henrik Holt
Larsen vil i sit indlæg bl.a. komme ind på alternative
og kreative muligheder for at imødegå risikoen for
mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor.

Annemette Ruth har som chef for forsvarets Policyog Rådgivningsafdelingen et indgående kendskab
til de risici og udfordringer, der er knyttet til at sikre
den nødvendige arbejdskraft i denne del af den offentlige sektor. Annemette Ruth vil i sit indlæg tage
udgangspunkt i forsvarets konkrete erfaringer med
bl.a. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Professor i Human Resource Management ved CBS

At måle det umålelige

Chef ved Forsvarets Personeltjeneste

implementering i praksis

Bjørn Lomborg

Annette Fiig

Bjørn Lomborg er adjungeret professor ved CBS
og er desuden direktør for Copenhagen Consensus
Center, som løbende laver vurderinger af “verdens
sande tilstand”. I 2007 udgav han bogen ”Køl af:
sandheder og skrøner om den globale opvarmning”.
Bjørn Lomborg vil i sit indlæg komme ind på, hvordan man i praksis kan understøtte risikoledelse og
prioritere mellem forskellige indsatsområder.

Annette Fiig har i flere år været daglig koordinator
af Novo Nordisk’s risikokontor og har derigennem
opnået et indgående kendskab til implementering
af risikoledelse i praksis. Hun vil i sit indlæg komme
ind på, hvordan en risk management-struktur indarbejdes i de nuværende processer.

Professor, direktør i Copenhagen Consensus Center

Director Risk Office, Novo Nordisk

Kommunikation og risikoledelse

Kommunikation og risikoledelse

Winni Johansen

Finn Frandsen

Winni Johansen er lektor ved Handelshøjskolen,
Aarhus Universitet, og beskæftiger sig til daglig med
kommunikation og risikoledelse. Hun har sammen
med Finn Frandsen udgivet bogen Krisekommunikation i 2007. Winni Johansen vil sammen med
Finn Frandsen komme ind på risikosamfundets
krav til god risikoledelse i den offentlige sektor.

Finn Frandsen har siden 2001 være ansat ved Center
for Virksomhedskommunikation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og har i den forbindelse
arbejdet indgående med kommunikation og risikoledelse. I 2007 udgav han sammen med Winni
Johansen bogen Krisekommunikation, som er den
første større fremstilling på dansk af relationen mellem kriser, kriseledelse og krisekommunikation.

Lektor og ph.d. ved Aarhus Universitet

Professor ved Aarhus Universitet

Tilmeldingsblanket
Tilmelding til PRIMOs årskonference: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver
12.-13. juni 2008, SAS Radisson H.C. Andersen Hotel, Odense
www.primodanmark.dk/konference

Tilmelding før den 1. maj 2008
13. juni
Inkluderer deltagelse i PRIMOs årskonference

PRIMO-medlem

Ikke PRIMO-medlem

2.950 kr.

3.450 kr.

3.650 kr.

4.150 kr.

PRIMO-medlem

Ikke PRIMO-medlem

3.250 kr.

3.750 kr.

3.950 kr.

4.450 kr.

12. og 13. juni*
Inkluderer deltagelse i fagligt seminar, middag
i Odense Zoo samt PRIMOs årskonference

Tilmelding efter den 1. maj 2008
13. juni
Inkluderer deltagelse i PRIMOs årskonference

12. og 13. juni*
Inkluderer deltagelse i fagligt seminar, middag
i Odense Zoo samt PRIMOs årskonference

* Hotel ikke inkluderet. Vi anbefaler overnatning på SAS Radisson i Odense.
Ved oplysning af koden ”PRIM-120608” er prisen 995 kr. for enkeltværelse inkl. morgenmad. (Normalpris = 1.325 kr.)

Priser er ekskl. moms

Navn:
Titel:
Kommune/virksomhed:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf.:
E-mail:
Tilmeldingen er bindende.

Betaling:
Check (stiles til ”PRIMO”, c/o KongresKompagniet, Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C)
Bankoverførsel (overføres til ”PRIMO”, c/o KongresKompagniet, Danske Bank, reg. Nr. 3643, konto 3632584598)
Jeg ønsker at modtage en faktura
Såfremt du ønsker at modtage en faktura, angiv venligst EAN-nummer
EAN-nr. (13 cifre):
Evt. personreference/kontostreg:

Tilmelding sendes/faxes til:
KongresKompagniet
Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C
Tlf.: 86296960, Fax: 8629 6980
Mail: primo@kongreskompagniet.dk

Onlinetilmelding: www.primodanmark.dk/konference

