Referat Erfa-møde 22.09.16

Velkomst og præsentation af Rebild Kommune
Pernille Bay Pedersen bød velkommen med præsentationsvideo og fakta om Rebild kommune.
Rebild Kommune er en af landets mindste kommuner med knap 30.000 indbyggere, landets eneste radikale
borgmester og centralt beliggende i Himmerland med Rold skov som centrum og kun ½ times kørsel til
Aalborg.
Nyt fra Willis v/Kirsten Baisgaard og Kurt Henriksen orienterede om (slides vedhæftet):
-

Helhedsorienteret risikoledelse
Elektronisk beredskabsplan til skoler og institutioner
– Christina, Favrskov Kommune fortæller:
 Er netop i opstartsfasen med implementering af systemet.
 Et rigtigt godt redskab, der er let at tilgå for brugerne
 Abonnementsløsning med automatisk opdatering – er en stor fordel fx ved
lovpligtige ændringer

-

Kort nyt fra offentlig konference i Kolding den 15. september 2016
- Et af de emner der var oppe på konferencen var kommunernes udfordring med flygtninge
og asylansøgere – herunder forsikring af de bygninger kommunerne benytter til beboelse
for flygtninge/asylansøgere – stor risici. Protector forsikring, Gjensidige og Codan var
inviteret til drøftelse af emnet.

Årlig gennemgange i institutioner – brand/arbejdsmiljø/sikring v/Henrik Olsen Gribskov Kommune (slides
vedhæftet):
RAAB-besøg (Risikostyring, Afdelingsleder, Arbejdsmiljørepræsentant og Beredskab) 1 x årligt – Alle
bygninger besøges og gennemgås over en 5 årig periode.

Kommunal forsikringsadministration i praksis v/Tove Westergaard, Hjørring Kommune:
Hjørring Kommune er gået fra næsten fuld administration, med forsikringsmægler, til hjemtagelse af
opgaverne.
Har stadig aftale med forsikringsmægler tilknyttet på konsulentbasis i forhold til Arbejdsskadesager
Administrerer selv Arbejdsskader - Selvforsikrede – har katastrofeforsikring
-

Har taget uddannelse på forsikringsakademiet.

Selvforsikret – Autoskader – administrerer selv
Har direkte kontakt til forsikringsselskaber vedr. policer og skader – ikke via mægler

Sikringsgruppe – består af medarbejdere fra organisationen
Alle afd. Bliver opkrævet intern præmie.

Pernille:
Orienterede om Rebild Kommunes ulykkesforsikring (alm vilkår) tegnet for plejeanbragte børn.
Videoovervågning af offentlige arealer – udfordringer i forhold til Datatilsynet og ny persondataforordning.
Henledte opmærksomheden på invitation til den 13. oktober 2016 fra SCANVIEW med besøg fra
Datatilsynet.
Udbud alarmsystemer – Rebild Kommune har netop kørt udbud. Udfordring, at flere institutioner har
parallelle aftaler med egne elektrikere, så det kan være vanskeligt at få fuldt overblik over systemer.
Fald i første ½ år 2016 på motorkøretøjsforsikring – samler småskader før reparation.

Nyt fra foreningen:
Janne Thomsen, Haderslev stopper i foreningen i stedet indtræder suppleant Peter Oriat, Ishøj kommune.
Der skal vælges ny suppleant, så har man lyst til at tilbyde sig, kan man kontakte Flemming Riddersholm
Nielsen eller Finn Vangsted.
Formand Torben Jacobsen genopstiller ikke
Temadag 27.10.16, København – program udsendes snarest
Uddannelsesudvalg: projekt vedr. opstart af ny uddannelse – 10 dages varighed (Risikostyringskoordinator)
– mere om emnet på konferencen i april 2017 – forventes opstart August 2017.
Værtskab for modul efterlyses – byd gerne ind.

Erfaringsudveksling:




IT sikkerheds procedure (Vesthimmerland)
Benchmarking projekt – 4 kommuner har meldt deltagelse – Holstebro Kommune håber snart at
kunne præsentere materiale.
Ankestyrelsen afholder dialogmøder, med forsikringsselskaber, fagforeninger, offentlige
myndigheder – Risikorådgiveren sender invitation ud når næste møde afholdes.

Næste møde:
Skanderborg i 16. marts 2017

