PRIMO inviterer i samarbejde med KOMDIR, ØDF og Danske
Risikorådgivere til seminar om kommunernes risikohåndtering

KOMMUNERNES INTERNE SELVRISIKO
- EN ORGANISATORISK UDFORDRING
NÆSTVED RÅDHUS, DEN 5. SEPTEMBER 2013
TID OG STED

PRIMOs undersøgelse af kommunernes risikofinansiering bekræftede indtrykket af,
at kommunerne i stigende omfang har valgt selvforsikring og forsikring med betydelig brug af selvrisiko.
Undersøgelsen viste også, at mange kommuner har tilrettelagt håndteringen af
selvforsikring og selvrisiko på en sådan måde, at kommunens institutioner deltager i
finansieringen af deres egne skader gennem en intern selvrisiko, hvor en del af skadeudgiften trækkes fra institutionens budget.
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne har organiseret sig på dette område, og
i vurderingen af, hvor hensigtsmæssigt brugen af interne selvrisikoprogrammer er.
På seminaret vil forskellige problemstillinger blive drøftet på baggrund af kommunernes erfaringer med selvrisiko.

Torsdag den 5. september 2013
Kl. 13.00 - 16.00
Næstved Rådhus
Teatergade 8
4700 Næstved

DELTAGERE
Kommunaldirektører, økonomichefer,
forsikringsansvarlige og særligt interesserede.

TILMELDING
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 70 25 25 45
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Kl. 13.00 - 13.05 Velkomst
		
v. Claus Thykjær, formand i PRIMO
		
Kl. 13.05 - 13.35 Selvrisiko i de danske kommuner baseret på en undersøgelse af
		
kommunernes risikofinansiering
		
v. Henrik Klitmøller, projektleder for PRIMO
Kl. 13.35 - 14.05 Erfaringer med selvrisiko i Næstved Kommune
		
v. Steen Nedergaard Jensen, risikostyrings- og arbejdsmiljøchef,
		
Næstved Kommune
Kl. 14.05 - 14.25 Pause
Kl. 14.25 - 14.55 Selvrisikomodellen i Holstebro Kommune
		
v. Hanne Rahbek, sekretariatschef, Holstebro Kommune
Kl. 14.55 - 15.25 Debat i Plenum om de organisatoriske udfordringer ved intern
		selvrisiko
Kl. 15.25 - 15.55 Opsamling på dagens seminar
		
v. Henrik Klitmøller, projektleder for PRIMO
		
Kl. 15.55 - 16.00 Afslutning
		
v. Claus Thykjær, formand i PRIMO
		
Der vil forud for seminaret være en sandwich til deltagerne
www.primodanmark.dk

PRIS FOR DELTAGELSE
Deltagelse er gratis

ARRANGØRER
Seminaret afholdes i samarbejde med KOMDIR,
ØDF og Danske Risikorådgivere

