Klædt på til fremtidens klima
Innovative og praktiske løsninger til håndtering af klimaforandringer i
kommunerne
I samarbejde med Danske Risikorådgivere, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Gate
21 og Kommunalteknisk Chefforening inviterer PRIMO til seminar i Ingeniørernes Hus i
København den 23. oktober 2009.
Fremtidens klima er her allerede, og det er i vid udstrækning de danske kommuner, der tager
– og også i fremtiden kommer til at tage – den udfordring op i Danmark. Laden‐stå‐til er ikke
et fornuftigt svar på situationen, og der er penge at spare ved at foretage forebyggende og
begrænsende investeringer. Kort sagt risikoledelse!
Kommunerne er tættest på borgerne og skal tage mange af de beslutninger, der skal sikre, at
Danmark bliver klædt godt på til fremtidens klima.
PRIMO mener, at der er klare fordele forbundet med, at kommunerne sammen analyserer
problematikken, diskuterer, hvordan de forskellige risici bedst prioriteres og håndteres, og
ikke mindst, er med til at udvikle innovative løsninger, der kan bidrage til en effektiv
håndtering af klimaudfordringerne. Selvom de danske kommuner skal tage højde for
klimaændringerne i deres planlægning, er der endnu ingen samlet beskrevet metode for,
hvordan man kan analysere konsekvenserne af klimaforandringerne.
Derfor inviterer PRIMO den 23. oktober 2009 til seminar om, hvad kommunerne kan gøre for
fortsat at gå foran i arbejdet med ansvarlig risikoledelse i forbindelse med planlægning af
klimatilpasningen i Danmark. Vi har sammensat en dag, hvor flere af vores
samarbejdspartnere giver deres bud på, hvad vi i kommunerne kan gøre for at sikre, at vores
byer og lokalsamfund også er her om 100 år.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen

Jesper Hjort, formand for PRIMO Danmark
Kommunaldirektør, Odder Kommune

PROGRAM
Kl. 09.30

Morgenkaffe

Kl. 10.00

Velkomst
PRIMO formand, Jesper Hjort

Kl. 10.15

Behovet for risikoledelse på klimatilpasningsområdet: stat og kommune
Direktør Ib Peter Larsen, Energistyrelsen

Kl. 10.35

Klimaforandring i kommunerne


Hvad er problemet med vandet? Direktør Jacob Høst‐Madsen, DHI



Succeskriterier for kommunale klimaplaner. Direktør Claus Hvashøj, COWI



Hvad kan vi i kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af
klimaudfordringen? Direktør John Sommer, MT Højgaard

Kl. 11.35

Pause

Kl. 11.45

Et tværkommunalt klimaberedskab: Gate 21. Centerchef, Jacob Lundgaard,
Gate 21

Kl. 12.15

Frokost og networking

Kl. 13.15

Nye perspektiver på klimaforandringerne. Oplæg ved og spørgsmål og debat
med PRIMO‐partnere og dagens oplægsholdere
Klimajura, partner, Jens Andersen‐Møller, Bech‐Bruun
Klimarevision, chefrevisor Palle Thomsen, BDO‐Kommunernes Revision
Klimaforsikring, salgschef Hanne Berg, KommuneForsikring
Klimarisikostyring, direktør, partner, Steen Krogh, Willis
Øvrige paneldeltagere, uden oplæg:
Direktør Claus Hvashøj Jørgensen, COWI
Direktør Jacob Høst‐Madsen, DHI
Centerchef, Jacob Lundgaard, Gate 21
Direktør John Sommer, MT Højgaard

Kl. 14.45

Opsummering af dagens diskussioner

Kl. 15.00

Afslutning

Tilmelding til PRIMOs seminar: Klædt på til fremtidens klima
Tilmelding kan foregå per mail til admin@primodanmark.dk. Hvis du sender en mail, der
hedder ”PRIMO Seminar 2009” med dit navn, tager vi os af resten.

Pris
For medlemmer af Danske Risikorådgivere, Foreningen af Beredskabschefer, Gate 21,
Kommunalteknisk Chefforening og PRIMO er prisen 1.595 kr. For andre deltagere er prisen
1.995 kr. Priserne er ex‐moms.
Tilmelding er bindende.

Seminaret arrangeres i samarbejde med

PRIMOs hovedsamarbejdspartnere

