KLIMA

STORM OG VAND

RISIKOSTYRINGSKONFERENCE
den 10. og 11. april 2014

Danske Risikorådgivere har hermed fornøjelsen at invitere til:
RISIKOSTYRINGSKONFERENCE
den 10. og 11. april 2014
Konferencen finder sted på:
Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 2,
5800 Nyborg

Pris for deltagelse incl. overnatning og forplejning:
Medlemmer
Ikke medlemmer

kr. 4.800 excl. moms
kr. 5.500 excl. moms

Tilmelding kan kun ske via mail til:
dr.tilmelding@gmail.com

Af tilmelding skal fremgå:
- Kommune/Region/styrelse, institution, firmanavn m.v.
- Adresse
- Deltagernavne
- EAN nr. (for offentligt ansatte deltagere)
Tilmeldingsfrist senest den 28. marts 2014

Yderligere information:
Yderligere informationer kan findes på www.danskerisikoraadgivere.dk
Informationer om hotellet kan findes på www.nyborgstrand.dk
Spørgsmål omkring tilmelding kan rettes til Lisbeth Buchardt Andersen, tlf. 55 88 56 77

Torsdag den 10. april 2014
Program, Risikostyringskonference 2014
Kl. 9.30 - 10.30
Ankomst
Registrering / kaffe og rundstykker / sikringsmesse

Kl. 10.30 - 10.35
Velkomst og præsentation
af dagens program
ved formanden for Danske Risikorådgivere, Steen Nedergaard Jensen

Kl. 10.35 – 12.15
Klima – storm og vand – den politiske udfordring
ved politisk kommentator Hans Engell & Folketingsmedlem Ida Auken
Danske Risikorådgivere har indgået en aftale med tidligere Miljøminister Ida Auken, om
at holde et indlæg på årsmødet. Ida Auken besøgte Danske Risikorådgiveres årsmøde i
2008. Vi har derfor bedt Ida fortælle om, hvad hun opnåede på området i sin ministerperiode? Samtidig vil Ida fortælle om, hvilke indsatsområder hun mener der vil være
fokus på i fremtiden?
				

Kl. 12.15 - 13.15

Frokost / sikringsmesse

Kl. 13.15 - 15.15
Klima – storm og vand – den faglige udfordring
Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge?
Det er et faktum at klimaet ændrer sig og altid har gjort det. Af denne grund har klimatilpasning og risiko
strategisk betydning for stort set alle projekter der igangsættes. Under indlægget vil vi høre om, hvordan
”vandmodeller” udarbejdes ved at de meteorologiske input vurderes i forhold til relevante klimascenarier. Resultatet af disse vandberegninger kan derefter relateres til risikoen for at opleve oversvømmelse,
overløb eller overskyld for eksempel en by, havn, mole, flod eller å.
ved civilingeniør Ole Mark, Dansk Hydraulist Institut

		

Klimatilpassing i praksis.
Hvordan så oversvømmelserne ud i området omkring Køge bugt ved de store storme i de forrige århundreder ?? Såfremt de samme vandstande blev registreret i dag, hvorledes ville Køge Bugt området så
se ud? Hvorledes anvendes de sparsomme midler bedst muligt ?? Kan der udarbejdes en risikostyringsanalyse, således at man bruger midlerne der, hvor det giver størst mulig effekt? Hvordan har en Kommune beskyttet sig “hurtigt og billigt” ved simple terrænløsninger og hvordan er beredskabet blevet tænkt
ind i indsatsen?
ved civilingeniør Birgit Krogh Paludan, Greve kommune
Afrunding / sammenfatning
ved politisk kommentator Hans Engell.

Torsdag den 10. april 2014
Program, Risikostyringskonference 2014
Kl. 15.15 - 17.15
Kaffe / sikringsmesse
32 leverandører/samarbejdspartnere udstiller i sal B + C

Kl. 17.15 Generalforsamling i Danske Risikorådgivere
+ uddeling af årets sikkerhedspris

Kl. 19.00 Middag
+ underholdning ved Karsten Knudsen

Fredag den 11. april 2014
Program, Risikostyringskonference 2014
Kl. 9.00 - 10.00
Brænder du igennem i dit job?
ved livsstil-ekspert Christine Feldthaus.
Christine Feldthaus sætter i sit indlæg på fokus på, hvordan vi selv kan optimere vores livs- og arbejdssituation og dele ud af et mentalt overskud. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om vi egentlig får sagt
tingene og om vores omgivelser forstår, hvad vi mener.

Kl. 10.00 - 10.30
Kaffe

Kl. 10.30 - 11.50
Risikostyring bag linjerne
ved journalist Rasmus Tantholdt.
Rasmus Tantholdt har specialiseret sig i at rejse til krise- og konfliktområder. Han vil bl.a. fortælle om,
hvordan han oplever at beredskabet og infrastrukturen fungerer, når han i kraft af sit job som krigskorrespondent for TV2 befinder sig i kriseområder.

Kl. 11.50 - 12.00
Afrunding
ved formanden for Danske Risikorådgivere, Steen Nedergaard Jensen.

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

