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Nyt fra bestyrelsen

Se PRIMO-kalenderen

PRIMO nedlægges med udgangen af 2014. Dette
blev besluttet ved en ekstraordinær
generalforsamling tidligere på året. En række af

Eksterne arrangementer

foreningens initiativer og aktiviteter videreføres af

offentlig tilgængelig.

16. - 17. april 2015
Danske Risikorådgiveres
Risikostyringskonference
2015, Comwell Aarhus

Læs mere

Se eksterne arrangementer

hidtidige samarbejdspartnere, og den opbyggede
viden og de udviklede værktøjer vil fortsat være

Borgernes deltagelse i beredskabet – tyske
erfaringer
PRIMO har som led i projektet Den robuste
kommune sat fokus på Berlin og Tyskland, som har
særlige erfaringer med borgernes deltagelse i
beredskabet. Dette ligger i forlængelse af tidligere
gennemførte studieture til henholdsvis Holland og
England. Erfaringer fra de tyske initiativer og

forskningsprojekter er sammenfattet i et uddybende
notat.
Læs mere

Der er rift om risikoekspertisen
Der har været kamp om pladserne til den nye
kandidatuddannelse i risikoledelse og risikostyring
”Security Risk Management” ved Københavns
Universitet. Uddannelsen er startet i 2014 med 154
ansøgere til 36 pladser. Uddannelsen er 2-årig og
forudsætter en bachelorgrad i samfundsvidenskab
eller modsvarende.
Læs mere

Udbudslov i offentlig høring
Udbudslovsudvalget har afsluttet sit arbejde med at
skabe øget klarhed og forenkling i udbudsreglerne
og dermed større juridisk og økonomisk sikkerhed i
arbejdet med udbud. Udkast til Danmarks første
udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét
sted og implementerer samtidig EU’s nye
udbudsdirektiv. Erhvervs- og Vækstministeren har
netop sendt forslaget til udbudslov i offentlig høring.
Læs mere

Risikohåndtering og forebyggelse af social uro
Hvad er de bagvedliggende årsager til sociale risici
og hvorledes kan man udvikle en praksis, der
forebygger social uro? “Sociale risici” og “social uro”

har i de senere år været nye temaer i de svenske
kommuners risiko- og sikkerhedsarbejde. Dette var
emnet ved en aktuel statuskonference i Malmø.
Læs mere

OECD Recommendation on Digital Government
Strategies
OECD’s ministerråd har på sit møde den 15. juli
2014 godkendt en række anbefalinger til
medlemslandene vedr. strategier for digitalisering af
den offentlige sektor. Digitalisering giver mulighed
for mere transparens og inddragelse af borgere og
virksomheder, men indebærer også nye risici, som
stiller krav til risikovurdering og sikring af privacy.
Læs mere

Informationskampagne om kriseberedskab til
alle 18-årige - i Sverige
Den svenske beredskabsstyrelse MSB har i
november udsendt et brev til alle landets 100.000
18-årige. Udsendelsen skal informere de 18-årige
om Sveriges kriseberedskab og forsvar, og hvilket
ansvar de selv bør tage på sig, når samfundet og
den enkeltes sikkerhed er truet. Initiativet følger op
på tidligere udsendelser til alle 18-årige i både 2012
og 2013.
Læs mere
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