PRIMO og FKB inviterer til konference om kommunerne og lokal resiliens

På vej mod den robuste kommune
Høje-Taastrup rådhus, den 6. september 2012
Konferencen er en opfølgning på PRIMOs konference den 1. marts, med eksempler på
konkrete projekter til understøtning af den lokale robusthed. Konferencen giver endvidere en
status for den igangværende proces frem mod en ny politisk aftale for det danske nationale
redningsberedskab samt for arbejdet med internationale rammer for det samlede, sammenhængende kommunale beredskab.

PROGRAM
Kl. 13.00 - 13.05 Velkomst ved kommunaldirektør Claus Thykjær, formand for PRIMO.
Kl. 13.05 - 13.20 Opfølgning på 1. marts konferencen ved projektleder Niels Johan Juhl-		
		
Nielsen, PRIMO.
Kl. 13.20 - 13.30 Hilsen til konferencen fra UN-ISDR, som 7. september introducerer 		
		
kampagnen ”Making cities resilient” i en dansk sammenhæng. Director
		
Helena Molin Valdés, UN International Strategy for Disaster Reduction.

tid og sted
Torsdag den 6. september 2012
Kl. 13.00 - 17.00
Høje-Taastrup, Byrådssalen
Bygaden 2
2630 Taastrup

Deltagere
Kommunaldirektører, tekniske direktører,
beredskabschefer mv. og repræsentanter fra
Foreningsdanmark

Tilmelding

Kl. 13.30 - 14.00 EU’s anbefaling om udarbejdelse af National Risk Assessment, eksem-		
		
plificeret ved Sverige ved analytiker Johanna Enberg, Myndigheten for 		
		
Samhällsskydd och Beredskap.

PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7025 2545

Kl. 14.00 - 14.15 Kommentar vedr. den danske situation på beredskabsområdet ved
		
direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen.

Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om
tilmelding hurtigst muligt

Kl. 14.15 - 14.30 Aktuelle fokusområder og udfordringer for det danske redningsbered		
skab ved formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer,
		
Niels Mørup.
Kl. 14.30 - 15.00 Pause.
Kl. 15.00 - 15.45 De politiske forhandlinger om et nyt beredskabsforlig. Folketingsmed-		
		
lemmerne Bjarne Laustsen (S) og Hans Chr. Thoning (V). Efterfulgt af 		
		
debat.
Kl. 15.45 - 16.45 Status på konkrete samarbejdsprojekter
		
		

”Borgernes egeninteresse og bidrag til udvikling af større robusthed i 		
byerne”, ved Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

		
		

”Borgerinddragelse og større robusthed i vore boligområder,” ved
afdelingsleder Niels Sørensen, BL – Danmarks Almene Boliger.

		
		

“Beredskabsforbundets bidrag til udvikling af den robuste kommune”, 		
ved direktør Per Kjærholt, Beredskabsforbundet.

Kl. 16.45 - 17.00 Afslutning ved kommunaldirektør Claus Thykjær, formand for PRIMO.
		
Der afholdes uddybende seminar om de internationale pejlemærker den 7. september 2012.
Seminaret afholdes i samarbejde med Selskabet for Risikovurdering (IDA). Program og tilmelding hertil på www.ida.dk/arrangementer, arr.nr. 995050

www.primodanmark.dk

Pris for deltagelse
Deltagelse er gratis

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

