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Nyhedsbrev fra
Danske Risikorådgivere

Nyt fra foreningen
Kære medlem
Jeg vil først og fremmest sig tak til alle deltagere og samarbejdspartnere på Danske Risikorådgiveres årskonference i
Nyborg den 20. – 21. april. Jeg syntes, vi havde nogle gode
dage med faglige, interessante og sjove indlæg. Du kan læse
rapporten fra konferencen i dette nyhedsbrev samt læse
interviewet med dette års vinder af Sikkerhedsnålen, som
gik til Tuan Ba Cao, risikostyringschef i Helsingør Kommune.
Som formand er jeg stolt over de ting, vi har opnået i
foreningen og jeg ser frem til et nyt spændende år med flere
spændende aktiviteter og tiltag.
Vi er inde i en god udvikling og har på nuværende tidspunkt
13 hovedsponsorer og 9 andre sponsorater i foreningen.
Derudover har vi haft en medlemsfremgang på ca. 25 %, så
vi nu er oppe på 358 medlemmer.

arrangementer
9. - 13. maj 2010
Danske Risikorådgiveres studietur til Holland
18. - 19. maj 2010
Seminar: Videoovervågning – Hvad er muligt
og hvad er lovligt?
16. - 17. juni 2010
Praktisk værktøjskursus i risikostyring
Læs mere på www.danskerisikoraadgivere.dk

nyheder på hjemmesiden
» Voldsom brand hærgede plejecenter
» Stort flertal for mere overvågning

Der er grund til optimisme og jeg håber, I alle vil støtte op
om de gode initiativer, der sker i foreningen.

» Utrygheden på jobbet breder sig
Flere nyheder på: www.danskerisikoraadgivere.dk

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen
Steen Nedergaard Jensen
Formand for Danske Risikorådgivere

Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K, Telefon 7025 2545, www.danskerisikoraadgivere.dk



Risikostyringskonference 2010
Hotel Nyborg Strand den 20. – 21. april 2010

PAS PÅ: Danmark er blevet farligt! Hvad gør vi?
Formand Steen Nedergaard Jensen bød velkommen til de omkring 150 deltagere på Danske
Risikorådgiveres årskonference og fortalte kort om
alle de aktiviteter Danske Risikorådgivere har stået
for, eller været en del af, i det forløbne år. Formanden berettede også om det øgede medlemsantal,
som han fandt yderst tilfredsstillende.
Vi er nu knap 360 medlemmer i foreningen, hvilket
jeg er meget stolt af. Det fortæller lidt om, at de tiltag
der er gjort i foreningen har virket.
Han takkede i den forbindelse, alle de som gjorde
en meget aktiv forening mulig.

Hans Engell var også i år ordstyrer på konferencens første dag og bød velkommen til et meget
spændende program. Hans Engell konstaterede
blandt andet, at vi som følge af globaliseringen
står over for stadig større risici og udfordringer,
herunder på indvandrerområdet.
Vi står over for store sociale problemer og kriminalitet,
som man kan håbe, at politikerne tager sig af. Der er
store svagheder i integrationspolitikken, der på mange
områder har slået fejl.
Kriminalitet, verden og Danmark
Axel Olesen fra Instituttet for Fremtidsforskning
indtog som den første taler podiet på konferencen.
Han konstaterede, at utrygheden i Danmark er
voksende blandt andet på grund af finanskrisen,
som forringer statens evne til at skabe tryghed
blandt befolkningen.
Som risikorådgiver er det vigtigt, at man kan skabe
tryghed og finde ud af, hvad der er en reel risiko og
hvad der er en følelsesdrevet risiko. Det er i højere
grad følelser end fornuft, der gør at man føler sig utryg

Formand Steen Nedergaard Jensen
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I forhold til resten af verden, har Danmark en lav
arbejdsløshedsrate, ligesom den offentlige gæld
også er lav i forhold til resten af verdenen – vi oplever ikke de samme problemer som andre lande
og ligger faktisk temmelig lunt i svinget sammenlignet med dem, konstaterede Axel Olesen.
Instituttet for Fremtidsforskning har fire scenarier
over, hvad de vurdere kan ske, når vi kigger hen
mod 2020.



Vi skal til at forberede os på en ny verdensorden, hvor
væksten er lav. Faktum er, at risikoen for, at vi sidder
fast i lavvækstfasen et stykke tid endnu, er høj. Vi
kan ikke blive ved med at tænke, at lande som Kina
og andre storøkonomier tager over i forhold til vækst
– det er allerede sket! Disse økonomier har overhalet
Vesten indenom og taget over på produktionssiden
og skabt vækst, der ikke ses i Vesten. Vesten dominere ikke længere verden – det gør lande, som ikke er
demokratier og som ikke er gennemskuelige. Dette
indebærer en kæmpe risiko – både politisk, økonomisk og militært.
Axel Olesen mente, at vi i fremtiden vil komme til
at se mere småkriminalitet blandt ’pæne mennesker’. Finanskrisen gør, at disse personer vil være
mere tilbøjelige til at begå småkriminalitet som
hæleri. Men det vil samtidig blive lettere for politiet
at afsløre kriminalitet, da de også benytter stadig
bedre teknologi – et område, der udvikler sig hurtigt og kommer til at udvikle sig endnu hurtigere i
fremtiden.

Vi ser flere og flere personer, der kommer fra skilsmissehjem, har meget unge forældre, bor i socialt
belastede område og har en afbrudt skolegang, som
drives ud i kriminalitet.
Fra 1995 til 2007 faldt antallet af unge i Danmark
mellem 15 og 29 år med ca. 20 procent. Dette
kunne mærkes i antallet af anmeldelser, der faldt
med ca. 25 procent. Denne udvikling er desværre
vendt, og der har været en stigning i straffelovsanmeldelser i 2008 og 2009. Der er dog stadig grund
til optimisme, sagde Johan Reimann. Samfundet er
blevet bedre til at rette op på de unge, så de ikke
ender i mere kriminalitet.
Hvad kan vi så forvente i fremtiden? Det bliver
trange tider, fortsatte Reimann:
Vi kommer til at se flere uden arbejde, hvilket øger
incitamentet til kriminalitet – også blandt ’almindelige
mennesker’, som vil være mere tilbøjelig til at begå
hæleri og andet småkriminalitet.
Øget civil ulydighed var et af de områder, der blev
nævnt som værende en af de nye kriminalitetsformer, vi ser i dag. Politiet presses hårdere ved
blandt andet demonstrationer, hvor borgere ikke
opfatter det at provokere og skubbe politiet og
overskride afspærringer som en lovovertrædelse.

Hans Engel og Alex Olesen

Politiet mangler ikke klienter
Københavns politidirektør Johan Reimann var næste taler på podiet. Han lagde ud med at pointere,
at på trods af krisen, mangler politiet ikke klienter.
Reimann pegede på flere ting, der er med til at drive kriminaliteten, blandt andet teknologien -medier
som Facebook og Twitter bliver misbrugt af folk til
at begå kriminelle handlinger. Også befolkningsudviklingen er en vigtig faktor, da vi stadig ser flere
og flere unge mænd repræsenteret i statistikkerne.
Forhold som blandt andet indvandring, levevilkår
og uddannelse er medvirkende til den øgede kriminalitet, vurderede Reimann.
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I forhold til indbrud ligger Danmark højt sammenlignet med nabolandene. Men intet tyder på,
påpegede Reimann, at danskerne er bekymrede
for tyveri, da vi generelt er meget dårlige til at sikre
vores hjem. Faktisk har der været en stigning i antallet af indbrud i danske hjem på ca. 60 procent
mellem 2006 og 2010. Men hvorfor bekymrer vi os
så lidt? Reimann pointerede, at en væsentlig faktor
er, at de fleste i Danmark er godt forsikret og vi
tænker ”det dækker forsikringen jo”.
Reimann så endvidre gerne at forsikringsselskaberne er med til at skabe incitamenter for danskerne
til at sikre deres hjem bedre, ligesom man gør i
andre lande. Her er det muligt at opnå rabat på sin
forsikringspræmie, hvis man har sikret sit hjem via
alarmer og gode låse. Reimann undrede sig også
over, at der ikke er større sikringskrav til det offentlige i form af sikring af nybyggede institutioner.
Reimann rundede af med en bemærkning om, at
for at knække kriminalitetskurven, er vi nødt til at
sætte ind overfor de grupper, der er stærkt repræ-



senteret i statistikkerne. Han anbefalede at, vi skal
sammenkøre forskellige data, herunder geografiske
og anvende et risikobaseret værktøj til dette kriminalitetsforebyggende arbejde.
Integration i boligområderne
Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening
var indbudt til at tale om integration i særligt belastede boligområder i Danmark. Han pegede på at
det er skolerne der er hovedomdrejningspunkt for
en bedre integration.
I Danmark er man dårlig til at integrere minoriteter i
folkeskolerne og mange folkeskoler har en laden-stå-til
holdning overfor problemerne. Dette resulterer i, at vi
ser at mange etniske børn pjækker fra skolen eller bliver bortvist og får derfor ingen skolegang. Problemerne
ender også ofte med at mange danske familier flytter
deres børn til skoler, hvor der er færre problemer.
Tilbud til børn i de socialt belastede boligområder
er også begrænsede. I Mjølnerparken har dette
som konsekvens skabt sociale uroligheder i form
af hærværk og nedbrænding af klubber. Man er
nødt til at følge op på disse problemer, sagde Gert
Nielsen.

Risikostyringsmesse
Efter dagens indlæg kunne deltagerne besøge Risikostyringsmessen. Her bød 29 samarbejdspartnere, med stande, på demonstrationer af risikostyringsværktøj og solid faglig information.
Derefter var Danske Risikorådgiveres generalforsamling på programmet, som også bød på uddeling af Sikkerhedsnålen 2010. Dette års vinder var
Helsingør Kommunes risikostyringschef Tuan Ba
Cao, som under stor anerkendelse fra kollegaerne
modtog en check på 15.000 kroner.
Efter et veloverstået program, var der festmiddag,
der som sædvanlig bød på god mad og underholdning, hvor flere personer, uden navns nævnelse,
gjorde sig bemærket.
På konferencens anden dag, var det sekretær Claus
Løvbo, der var ordstyrer. Han bød velkommen til
dagens første taler, livsstilsekspert Henrik Byager.

Mange problemer opstår på grund af manglende
danskkundskaber blandt etniske børn. De bliver
først rigtigt præsenteret for det danske sprog, når
de starter i skolen. Det ville være en fordel for integrationen, hvis de kom i institution tidligere.
Det er tydeligt, at der er sket en polarisering mellem etniske minoriteter og danskere når de vælger
boligområder. En af årsagerne til dette er øget velstand. Velfungerende borgere er flyttet i ejerbolig
og derfor bliver koncentrationen af socialt udsatte
placeret på bestemte områder. Denne tendens gør
sig gældende i alle europæiske lande.
Integrationsproblemerne har vist at indsatsen har
været for ringe i Danmark.
Det offentlige har reelt ikke taget ansvaret på sig. I
Boligselskabernes Landsforening så vi gerne at kommunerne var langt mere forpligtede til at øge indsatsen
overfor etniske grupper.
Gert Nielsen afsluttede med at sige, at hvis der
ikke gøres noget nu, vil vi se en optrapning af sociale uroligheder i boligområderne.
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Henrik Byager

Verdens bedste mig
Tidens trend er, at det for alle danskere synes at
gælde om at gøre det, der er bedst for vedkommende selv. Alle søger livskvalitet, og det materielle har ikke længere den samme status som den
havde for generationer tilbage. Vi værdsætter det
gode liv, og vi søger konstant det gode liv, var nogle
af de konstateringer, som Henrik Byager startede
sit indlæg med.
Man kunne have forventet, at finanskrisen ville have
betydet, at folk ville have fokuseret mindre på livskvalitet, men det lader ikke til at være tilfældet. Vi lever
i en tid, hvor det er vigtigt, at vi ikke spilder vores tid
på ligegyldigheder – livet skal give mening, synes vi
konsekvent at mene.



Vi bevæger os i et nyt holdningsunivers, og hvis man
vil have folk til at ændre holdning, er man nødt til at
tage notits af tidens trends. I dag handler det om at
kunne skabe en sjæl i de budskaber, vi ønsker at viderebringe. Vi skal konvertere fakta til værdier; værdier vi
ønsker at være en del af og kan forholde os til. Vi søger
løsninger, der tager hensyn til miljø, klima, dyrevelfærd og vores børn.
Henrik Byager mener, at der er sket et mentalt
skifte blandt folk. Lysten til at ændre adfærd er
konstant til stede, og vi ønsker navnlig at dyrke
mere motion og spise og leve sundere – så længe
det ikke har de store personlige omkostninger, ’det
må ikke gøre for ondt’.
Der vil i fremtiden være endnu mere status i at se sund
ud. Hvis det modsatte er tilfældet, bliver vi opfattet
som nogen, der ikke har styr på livet. Derfor vil vi gå
ind i en tid, hvor folk i endnu højere grad byder alt der
forekommer at være sundheds- og skønhedsfremmende velkommen.

Keep it simple
Men stor humor og energi indtog Chris MacDonald
podiet. På fornemmeste Jørgen Clevin- maner og
med en god portion selvironi og kritik distance over
for såkaldte sundhedsguruer, tegnede og fortalte
han om motivation og sund levevis.
Kost og træningseksperter gør tingene komplicerede for folk. Vi har i virkeligheden brug for simple
budskaber – Keep it simple! Det vi ved, er at frugt
og grønt og motion har en effekt, hvis vi ønsker at
tabe os.

Motivation og energi er altafgørende. Hvis du
har problemer med din energi, påvirker det dine
omgivelser negativt, da vi i høj grad er påvirket af
mennesker omkring os, deres humør og vaner. Man
skal også helst være motiveret for at kunne dyrke
motion regelmæssigt. Kun 20 procent af befolkningen producerer endorfiner, som gør os ’høje’
af at dyrke motion og motivere os, men hvad med
de resterende 80 procent? Hvis man motionerer
4-5 gange om ugen af 30-45 minutter i 16 uger, vil
man kunne opnå et stadie af ikke at kunne undvære motion.
Chris MacDonalds bud på motivationscyklusen så
sådan ud:
1.
• Information. Vi skal sørge for en masse information uden løftet pegefinger
• Inspiration
• Strategier til at sørge for at folk kommer i gang
og holder sig i gang
• Træning
• Motivation. Motivationen er påvirket af de fire
første punkter.
2.
• Fysiologi. Fysiologisk bliver det ikke bedre efter
25 år. Ens funktionalitet og effektivitet bliver hurtigt forringet efter de 25 med ca. 1 % om året.
Hvis man laver en moderat indsats, kan man
forsinke denne udvikling – det er aldrig for sent at
gøre en indsats.
3.
• Man kan nedsætte risikoen for livstruende sygdomme ved at leve sundt.
Chris MacDonald underholdt salen i to timer, og
der er næppe den store tvivl om, at alle deltagere
gik fra Danske Risikorådgiveres årsmøde med et
smil på læben.
Vi håber også, at alle deltagerne er blevet klogere
og benyttede lejligheden til at udveksle ideer og
erfaringer med kollegaer, og de virksomheder som
støtter foreningens arbejde med at udbrede kendskabet til risikostyring.
På gensyn i april 2011.

Chris MacDonald
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”sikkerhedsnålen” 2010
Danske Risikorådgiveres årskonference

Ved Danske Risikorådgiveres årskonference, blev
Helsingør Kommunes risikostyringschef, Tuan Ba
Cao, tildelt Sikkerhedsprisen 2010 for sin indsats
med risikostyringsarbejdet i blandt andet Helsingør
Kommune. Med prisen fulgte en check på 15.000
kroner.
Steen Nedergaard Jensen, formand for Danske
Risikorådgivere, sagde i sin indstilling om Cao:
– Årets prisvinder har ikke været bleg for at prøve nye
metoder og gå nye veje for at opnå sine forebyggelsesmål , hvilket også har givet meget fine forebyggelsesresultater… - dette skyldes også stor ihærdighed for at
få løst tingene – helt ned i detaljerne.
Med en baggrund som jægerpilot og tidligere
arbejde med risikostyring i Svendborg Kommune,
mærker man hurtigt at Cao er en mand med overblik og disciplin
– Vi har lavet risikoprofiler for hver enkelt af kommunens institutioner, hvilket giver os overblik over, hvor vi
skal optimere sikkerheden og hvordan vi kan bruge de
midler, vi har til rådighed bedst muligt.
– I Helsingør Kommune bestræber vi os på at udbrede
risikostyringsbudskabet til de enkelte medarbejdere via
temadage og gå-hjem-møder. Disse møder er med til
at motivere medarbejderne til at passe på kommunens
værdier, og få medarbejderne til at føle ansvar, så vi
fremover kan forebygge skader på kommunens fysiske,
såvel som menneskelige værdier.
– Både kommunen og institutionerne får gavn af at
forebygge og optimere, da vi alle bærer et fælles
ansvar og har samme mål at sikre vores arbejdsplads.
For eksempel: det at rydde op i dagsinstitutionerne,
er også risikostyring – vi kan jo ikke have at pædago-
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gerne falder over legetøjet og børnene skal opdrages
til at tage ansvar og rydde op efter dem selv. På den
måde sikrer vi også risikostyring af næste generations
adfærd.
Med fingeren på pulsen, er Cao selvudnævnt
arbejdsnarkoman. Han kan kontaktes 24 timer i
døgnet, da han mener at dette er den eneste måde
hvorpå han kan skabe sig det overblik, som er så
vigtigt i netop hans arbejde som risikostyringschef.
Cao besøger også jævnligt kommunens institutioner for at besigtige eventuelle skader og vurdere,
hvordan man kan forebygge fremtidige skader.
– Hvis en institution i kommunen har været udsat for
en skade, skal de kontakte mig. Så tager jeg ud og besigtiger skaden sammen med en taksator. Vi vurderer
så skaden og tager en snak om hvordan vi i fremtiden
kan undgå en lignende skade.
– Man skal tænke fremad og ikke handle spontant og
tilfældigt – dermed lave man den optimale indsats på
risikostyringsområdet. Derudover skal man også tænke
i effekt – kommunens investeringer skal kunne måles
i form af færre skader og dermed besparelser på kommunebudgettet.
Der er ingen tvivl om at man i Helsingør Kommune
er stolt af Tuan Ba Caos indsats på risikostyringsområdet. Økonomidirektør Torben Simony udtaler
i en pressemeddelelse – Nu sættes der med prisuddelingen også pris på Caos ekspertiser på landsplan.
Også på Caos tidligere arbejdsplads i Svendborg
Kommune, bakker man op om indstillingen af Cao.

ET STORT TILLYKKE TIL CAO!



OFFENTLIG RISIKOSTYRING:
RISIKORÅDGIVERENS NYE
KERNEKOMPETENCER
- EN VINDER ER KÅRET !

I Danske Risikorådgiveres nyhedsbrev fra marts
2010 spurgte vi jer læsere om, hvad risikorådgivere skal kunne i fremtiden. Hvilke kernekompetencer skal fremtidens risikorådgiver besidde, og
hvad er det lige præcis, som bør være i centrum
for vores arbejde?
Som svar på disse spørgsmål blev I opfordret til
at indsende jeres forslag, idéer og tanker, hvilke
alle er blevet modtaget og læst med stor glæde og
interesse. Ud af de indsendte bidrag, fra blandt
andre offentlige arbejdsmiljøkonsulenter over
sikkerhedsledere til general managers i private
virksomheder, har vi kåret en vinder, hvis bidrag
især udmærker sig ved et særligt skarpt blik på,
hvordan fremtidens risikorådgiver kan udvikle sig
til gavn for den samlede organisation og dennes
interessenter.
VINDER: BRITT HARPØTH
SIKKERHEDSLEDER I STRUER KOMMUNE
Med sit bidrag om ’Risikorådgiveren som sparringspartner’ har Britt Harpøth præsenteret en
interessant og original vinkel på risikorådgiverens
rolle i fremtiden.
I takt med, at decentralisering i kommunerne medfører, at flere og flere opgaver lægges ud til kommunens
institutioner, bliver der samtidig et øget behov for sparring og ’værktøjskurser’ for de enkelte lokale ledere.
En risikostyringssparring, der ikke alene handler om
risikostyring på rum og rammer, men også på personaleressourcer. Følgelig kommer efterspørgslen på
risikorådgiverens kompetencer til at omhandle alt lige
fra sikring til sygesamtaler – for eksempel med henblik
på at få kommunens medarbejdere hurtigt tilbage på
arbejdsmarkedet efter sygdomsperioder. Det betyder
således, at risikorådgiverens arbejdsfelt i fremtiden vil
udvide sig væsentligt og inkludere såvel mere ’hårde’
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som mere ’bløde’ risikostyringsopgaver.
Allerede nu, men især i fremtiden vil mange af kommunens ledere og medarbejdere alle være risikorådgivere – alle må de varetage en række risikobaserede
opgaver i organisationen og må således alle trække på
risikorådgivning i deres konkrete opgaveløsning inden
for deres respektive praksisfelter. For eksempel gælder
det for kommunens socialrådgiver, at denne må tænke
risikostyring ind som en integreret del af sin sagsbehandling af en klientsag, så der ikke opstår vold eller
andre ubehageligheder som følge af afgørelser, der
ikke falder ud til klientens fordel. Det samme gælder
for eksempelvis kommunens arkitekt, der må tænke
risikostyring i forbindelse med udbud og på den vis
sikre, at underentreprenører foretager risikovurderinger
af det arbejde, der skal udføres for kommunen.
Og netop sådanne forhold gør sparring og formidling til
særlig vigtige kompetenceområder for risikorådgiveren
og dennes arbejde i fremtiden. Den enkelte risikorådgiver må derfor i sandhed tage rådgiverollen på sig,
da denne i langt større omfang end tidligere må se sig
kaldet til at indgå i en formidlings- og undervisningsfunktion med henblik på at udbrede kendskabet og
den praktiske tilgang til risikotænkning på tværs af de
enkelte fagområder i den samlede organisation.
Som vinder af konkurrencen vil Britt Harpøth modtage følgende præmie:
ET LUKSURIØST SLOTSOPHOLD I DANMARK FOR
TO PERSONER.
Til alle indsendte bidrag skal lyde en stor tak for
jeres deltagelse i foreningens arbejde med at videreudvikle offentlig risikostyring.
Med ønsket om at skabe optimale rammer og betingelser for risikostyring i Danmark ser vi frem til
endnu mere dialog med jer i fremtiden.



den trygge kommune
Fokus på tryghed i hverdagen

Den Trygge Kommune er et nyt initiativ, der sætter fokus på tryghed i hverdagen. Formålet er at
udvikle utraditionelle, innovative og enkle løsninger, som kan skabe tryghed for borgerne i de
danske kommuner og i lokalsamfundet.

Den Trygge Kommune organiseres omkring en
rådgivende komité og et fagligt sekretariat. I Den
Rådgivende Komité vil indgå repræsentanter fra
kommunerne, statslige organer, interesseorganisationer og vidensaktører på tryghedsområdet.

I en verden, der ofte beskrives som fuld af utryghed og usikkerhed, er det ”de små ting”, der gør
hverdagen tryggere, der er i centrum i Den Trygge
Kommune. Vi sætter fokus på de ting, som skaber
tryghed i det helt almindelige hverdagsliv inden
for kommunens grænser – på det sociale liv i
skoler, på gader, i centre og parker, på stadion og
station, på vejen til og fra hjemmet.

Initiativet støttes af Gjensidige Forsikring og vil
blive lanceret ved en åbningsreception:

Den Trygge Kommunes udgangspunkt er, at der
foretages mange både gode og vigtige tiltag i de
danske kommuner med henblik på at fremme
trygheden. Men vi tror, at der sideløbende hermed
er behov for at udvikle utraditionelle og enkle
måder at fremme tryghedsfølelsen på.

den 5. maj 2010 kl. 14.00 – 16.00
i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401
København K.
Her lanceres også undersøgelsen ”Tegn på Tryghed”, ligesom byplanlæggere og kommunalfolk vil
videregive deres erfaringer med at skabe trygge
rammer.
Læs mere og tilmeld dig åbningsreceptionen på
www.dentryggekommune.dk

Den Trygge Kommune tager afsæt i troen på, at
der findes masser af ideer og handlekraft blandt
borgerne og i lokalsamfundene, og at disse ideer
og denne handlekraft må ud at virke til fordel for
tryghedsfølelsen i det danske samfund.
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Praktisk værktøjskursus
i risikostyring
Kursus med Kemiingeniør Anette Østerby, RiskConsult

Er du hård til at lave risikovurderinger og styre
dine risici?
Eller … kunne du godt bruge mere viden om og
inspiration til hvordan:
• du identificerer risici på din arbejdsplads
• du i praksis forbereder og gennemfører en risikoidentifikation
• du kan foretage en risikoanalyse og vurdering
• du prioriterer og finder frem til dine væsentligste risici
• du på en systematisk måde kan styre dine risici
(risikostyring)
• du sikrer at risikostyring bliver en løbende proces
• du kan arbejde på at indføre risikoledelse
(Risk Management) i din organisation
Målgruppe
Ledere og medarbejdere, der arbejder med nedenstående områder centralt i administrationen, indenfor et forvaltningsområde eller i en institution:
• Risikostyring, sikring & forsikring
• Miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed
Formål med kurset
Er at tilføre viden om praktisk gennemførelse
af risikostyring, herunder risikoidentifikation og
risikovurdering. Formålet med kurset er desuden at
skabe bevidsthed om, hvilke faktorer der har afgørende betydning for, om risikostyringsarbejdet
bliver en succes, der effektivt reducerer risici og
minimerer omkostninger.
Undervisningen
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, erfaringsudveksling, øvelser og træning i brug af værktøjer.
Praktiske informationer
Tidspunkt:
16. og 17. juni 2010 på Comwell,
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (internat)
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Pris:
• kr. 4.700.- excl. moms for medlemmer af
Danske Risikorådgivere.
• kr. 5.200.- excl. moms for ikke-medlemmer.
Tilmeldingsfrist:
Senest den 14. maj 2010 til kasserer Ole Toft:
oletoft@toftlund.dk
Oplysninger ved tilmelding:
Navn, adresse, e-mail, telefonnr. og EAN nr. for
offentligt ansatte. Tilmeldingen er bindende
Underviser
Kemiingeniør Anette Østerby, RiskConsult
(www.riskconsult.dk).
Anette har gennem 20 år arbejdet med- og
undervist i risikoidentifikation og -styring indenfor kemi, miljø, sikkerhed, brand- og eksplosion
samt arbejdsmiljø. Desuden er Anette uddannet
leadauditor indenfor sikkerhed. Hun har en bred
erfaring med risikostyring både i private og offentlige virksomheder.

Kursets indhold
Onsdag d. 16 juni

Torsdag d.17 juni

Kl. 10.00 – 17.30
• Risikoorganisation
• Risikoprofil og politik
• Risikoidentifikation
• Prioritering
• Risikoanalyse
• Risikobeskrivelse
• Risikovurdering

Kl. 9.00 – 15.30
• Valg af væsentlige risici
• Risikostrategi og handlingsplan
• Risikobehandling
• Styring af væsentlige risici
• Rapportering
• Risikoledelse, herunder
”Damage control”

Kl. 19.00: Middag



Invitation til seminar om
videoovervågning
”Hvad er muligt – hvad er lovligt”

JCA sikring inviterer dig og dine kollegaer til
seminar om videoovervågning.

Vi har bl.a. fået direktøren for Sikkerhedsbranchen, Kasper Skov Mikkelsen, til at komme og
fortælle om lovgivningen og hvilke ændringer det
nye lovforslag lægger op til.

Vi afholder 2 seminarer:

Derudover vil du blive opdateret på den nyeste viden indenfor Videoovervågning. Du vil bl.a. kunne
høre om:

Vi håber du/I kan afse tid til dette seminar og ser
frem til jeres tilmelding.

- Mega pixel kameraer, hvor meget kan man se

Tirsdag den 18. maj kl. 9-15 i Skanderborg
Onsdag den 19. maj kl. 9-15 i København

Med venlig hilsen
JCA sikring A/S

- Termiske kameraer, hvad kan løses med dem
- Videoanalyse, nummerpladegenkendelse og
ansigtskendelse

For mere information og tilmelding, kontakt JCA
på salg@jca.dk

- Trådløs transmission
- Integrering med andre sikringssystemer,
bl.a. ADK
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Danske Risikorådgivere
Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring,
sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller
knap 360 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder.
Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes
daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader
og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang
række udefra kommende risici, der kan påvirke os.
Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og
aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber.

Vi takker for støtten fra følgende sponsorer:

Sekretariat
Danske Risikorådgivere • Skt. Gertruds Stræde 5 • 1129 København K
Telefon: 7025 2545 • E-mail: dr@eirm.dk • www.danskerisikoraadgivere.dk

