Gribskov Kommune afholdte ERFA-møde for region Sjælland den 8. september 2016.
Vi havde inviteret to oplægsholder fra Willis Towers Watson, hvoraf Tine Olsen fortalte om
udbudsforsikring og Jonas Gredal fortalte om Entreprise-forsikringer (udbud indenfor større
anlægsopgaver).
Ydermere havde vi Gitte Hove fra Gribskov Kommune til at fortælle om Udbud og kontraktstyring i
Gribskov Kommune.
Slides er fremsendt tidligere fra de tre oplægsholder.
Under punktet nyt fra Bestyrelsen blev der informeret om, at bestyrelsen i Danske Risikorådgivere
arbejder videre med at få oprettet en uddannelse som er målrettet til vores fagområde. Her er der
indgået et samarbejde med COK, om at videreudvikle dette koncept.
Bordet rundt
Bettina fra Halsnæs: Er der nogen kommuner der har en nemmere måde for intern udkontering af
forsikringspræmier, da det er meget besværligt?
Enkelte kommuner (Køge, Gribskov og Næstved) udkonterer ikke på de enkelte enheder. Søren fra
Køge havde Indenrigsministeriets godkendelse på, at det ikke var nødvendigt, at udkonterer på de
enkelte enheder.
Vera fra Greve: Er der nogen, der har været udsat for, at vandværkerne kræver betaling for ekstra
vandforbrug ved brandslukning, som de vil sende videre til Bandvæsenerne, som jo så vil kræve det
af kommunerne?
Forsikringsselskaberne har ikke kendskab til denne nye mulighed for ”brugerbetaling” og vi (Greve
Kommune) har bedt vort forsikringsselskab på brand (Protector) om at undersøge, om det er en
udgift, der kan omfattes af brandforsikringen. Vi har ikke hørt nærmere fra dem endnu. Derfor
kunne det være rart og høre hvordan andre kommuner vil håndtere det. Ingen andre havde hørt
om problemet.
Der blev snakket om de udfordringer der er ved, unge mennesker som "keder" sig lidt. De er ikke
rigtige kriminelle, men de laver lidt småhærværk og fylder / sviner på legepladser eller andre
offentlige steder. Hvordan håndtere vi dem og hvilken samarbejdssnitflader skal vi bruge for at
komme dette til livs? Dette tages om som tema på næste ERFA-møde den 10. november i Næstved.

