PRIMO og FKB inviterer til konference om kommunerne og lokal resiliens

Ny sårbarhed fordrer inddragelse af
BORGERE I beredskabet
Høje-Taastrup rådhus, den 1. marts 2012
tid og sted

Der vil i de kommende år være behov for et øget fokus på robusthed og modstandsdygtighed
i lokalsamfundet (lokal resiliens). Vi kender allerede nogle af scenarierne såsom terrorhandlinger og voldsomme naturhændelser som f.eks. skybrud, orkaner og kraftigt snefald. Men
hvordan styrker vi det lokale beredskab? Og hvordan forener lokalområderne de mange
forskellige enkeltaktiviteter, der allerede i dag sker med henblik på at opbygge en højere grad
af robusthed?

Torsdag den 1. marts 2012
Kl. 13.00 - 17.00
Høje-Taastrup, Byrådssalen
Bygaden 2
2630 Taastrup

PROGRAM

Kommunaldirektører, tekniske direktører,
beredskabschefer og repræsentanter fra
Foreningsdanmark

Deltagere

Kl. 13.00 - 13.10 Velkomst og introduktion
Kl. 13.10 - 13.30 Danmark - ny sårbarhed og behovet for inddragelse af borgere i
		
beredskabet
		
v/ Pernille Langeberg, kontorchef i Forsvarsministeriets Beredskabskontor
Kl. 13.30 - 14.00
		
		
		

Sårbarhed og udfordringer for fremtiden: Hvilke scenarier skal ”det nye
beredskab” forberede sig på - med eksempler på borgeres deltagelse
v/ Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef på Totalförsvarets Forskningsinstitut, Sverige

Kl. 14.00 - 14.30 Medborgerskab, frivillighed og samfundssind - ”borgeren skal ikke vente
		
på kommunen, når det brænder på”
		
v/ Jens Chr. Birch, kommunaldirektør, Næstved Kommune
Kl. 14.30 - 15.00 Pause
Kl. 15.00 - 16.15 Cases:
		
		
		
		
		
		
		
		

1) Ekstremt vejr
v/ Palle K. Tourell, viceberedskabschef, Bornholm Kommune
2) Beredskab i et større boligområde
v/ Niels Sørensen, afdelingschef, Højbjerg, BL - Danmarks Almene Boliger
3) Oversvømmelse
v/ Peter Søe, beredskabschef, Guldborgsund Kommune
4) Beredskabspolitik
v/ Jakob V. Andersen, beredskabschef, Københavns Brandvæsen

Kl. 16.15 - 16.45 Paneldiskussion med ovenstående ledet af præsident for Røde Kors, 		
		
Susanne Larsen. Hvorledes får vi det lokale beredskab styrket til frem		
tidens udfordringer? En ny sikkerheds- og beredskabskultur - hvordan?
Kl. 16.45 - 17.00 Next step: Mulige samarbejdsprojekter samt rammer herfor
Ordstyrer: Formand for PRIMO, Claus Thykjær, Gribskov Kommune

www.primodanmark.dk

Tilmelding
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 8819 9112
Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Pris for deltagelse
Deltagelse er gratis

Arrangører
Konferencen er arrangeret af PRIMO og
FKB i samarbejde med KOMDIR

