DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND
- UDFORDRINGER OG RISICI

KOM TIL SPÆNDENDE DEBAT OM INVANDRINGEN
I DANMARK MED HELT CENTRALE FOLK!

Hans Engell

Fatma Øktem

Torben Tranæs

Anders Glahn

WORKSHOPS
Risikoledelse og forsikringsudbud
Indtænkning af skybrudssikring ved nybyggeri samt risikostyring i forbindelse med renoveringer
Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?
Udfordringer i forbindelse med den nye situation for beredskaberne i kommunerne
-

RISIKOSTYRINGSKONFERENCE
den 16. og 17. april 2015

Danske Risikorådgivere har hermed fornøjelsen af at invitere til

RISIKOSTYRINGSKONFERENCE
den 16. og 17. april 2015
Konferencen finder sted på
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus

Pris for deltagelse inkl. overnatning og forplejning
• Medlemmer		
• Ikke-medlemmer

kr. 4.500 ekskl. moms
kr. 5.200 ekskl. moms

Tilmelding er bindende

Tilmelding skal ske via mail på
info@danskerisikoraadgivere.dk

Ved tilmelding skal følgende oplyses
•
•
•
•
•

Kommune/Region/styrelse, institution, firmanavn mv.
Adresse
Deltagernavne
EAN nummer (for deltagere ansat i den offentlige sektor)
Workshops man ønsker at deltage i (vælg 2 ud af 4)

Tilmeldingsfrist er 20. marts 2015

Yderligere information
Yderligere information kan findes på www.danskerisikoraadgivere.dk
Information om hotellet kan findes på www.comwellaarhus.dk
Spørgsmål omkring tilmelding kan rettes til Jeanne Sneftrup Jensen på tlf. 93 99 84 00

PROGRAM 16. APRIL

10.00-10.30

15.30-16.45

Ankomst og registrering

Workshops 1, 2, 3 og 4 (varighed 30 minutter)

10.30-10.35
		
		Velkomst og præsentation af
		program
		
		
Steen Nedergaard Jensen
		Formand for Danske Risikorådgivere

Kl. 15.30-16.00 Workshop, del 1 (vælg 1 ud af 4)
Kl. 16.00-16.15 Pause til workshopskift
Kl. 16.15-16.45 Workshop, del 2 (vælg 1 ud af 4)

Workshop 1
10.35-15.00
		
		
		
		
		
Danmark som indvandringsland				Risikoledelse og forsikringsudbud
		
		
		Lars Jespersen og Jette Gottlieb
		Hans Engell
		Contea Assurance
		Ordstyrer, politisk kommentator
11.00-12.00
		
		Indvandring til et velfærdssamfund
		
- behøves det at være så svært?
		
		Torben Tranæs
		Forskningschef, Rockwool Fonden
12.00-13.00

Workshop 2
		
		Indtænkning af skybrudssikring ved
		
nybyggeri, samt risikostyring i
		
forbindelse med renoveringer
		
		
Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg
		Gaihede

Frokost
13.00-14.00
		
		
		
Indvandringen som politisk ud		
fordring - hvad gør Folketinget?
		
		Fatma Øktem
		
Folketingsmedlem (V), konsulent,
		
medlem af Folketingets Integrations		udvalg

Workshop 3

14.00-15.00

Workshop 4

		
		
Dilemmaer, udfordringer og risici
		
i udsatte boligområder
		
– erfaringer fra Aarhus
		
		Anders Glahn
		
Fritids- og ungdomsskoleleder
		Aarhus Kommune

		Udfordringer i forbindelse med den
		
nye situation for beredskaberne i
		kommunerne
- et inspirationsoplæg for dem, der
		
arbejder med beredskaber

15.00-15.30
Kaffepause

		Hvordan skabes positiv opmærk-		
		
somhed på arbejdsmiljøet?
		
		Michael Nørager
		Aarhus Universitet

		Ole Smedegaard
		RM-Group

PROGRAM 16. APRIL
(fortsat)
17.00Generalforsamling i Danske Risikorådgivere
- samt uddeling af årets sikkerhedspris
19.00-01.00
Middags- og aftensarrangement
Underholdning ved Bramsen, Amstrup & Svarrer

PROGRAM 17. APRIL
09.00 - 10.00
Slip humoren løs - og brug den i hverdagen!
Søs Egelind
Komiker og foredragsholder
10.00-10.30
Kaffepause
10.30-11.45
Sikkerhedsaspekter fra Folketinget og til verdens brændpunkter
Kai Vittrup
Tidligere chefpolitiinspektør, sikkerhedsrådgiver for Folketinget
11.45-12.00
Afrunding på konferencen
Steen Nedergaard Jensen
Formand for Danske Risikorådgivere
12.00 Frokost og hjemrejse

