RISIKOSTYRINGSNYT

RISIKOSTYRINGSKONFERENCE 2017
Hvert år i april, samles kommunale risiko- og forsikringskoordinatorer til risikostyringskonference, hvor relevante og spændende risikoproblematikker bliver taget op
til debat. I år var ingen undtagelse og Danske Risikorådgivere kunne byde velkommen til omkring 130 deltagere. Temaet var kommunernes fremtid og der var flere
emner til debat, som meget vel kan gå hen og blive en del af kommunernes valgkamp til november.

Af Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation

Formand for Danske Risikorådgivere Flemming Riddersholm Nielsen bød
deltagerne velkommen og gennemgik programmet for konferencen inden
han overlod scenen til politisk kommentator Hans Engell.
Hans Engell indledte konferencen med at ridse linjerne op til dagens debat.
Hvad var hovedemnerne ved sidste valg og hvad bliver hovedemnerne til
november. Herefter bød han velkommen til konferencens første taler, borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune.

Efterårets kommunalvalg

Jan Petersen indledte med at fortælle lidt om de påvirkninger og risici, der
opleves udenfor landets grænser og som ikke kun udfordrer Danmark, men
alle vestlige lande. For eksempel Brexit og valget af Donald Trumph viser, at
der er gang i en opbrydningstid.

Ulighed i Danmark

En af de største bekymringer, ifølge Jan Petersen, er den voksende ulighed
mellem borgere, men også ulighed mellem kommunerne er steget gevaldigt
herunder også landsdelene imellem. Hvis man sammenligner Øst- og Vestjylland, er der sket en bemærkelsesværdig udvikling, hvor væksten i Østjylland er gået frem, men det vestlige del af Jylland er ikke fulgt med.
Som eksempel, fortalte Jan Petersen, at udviklingen og lønindkomster i
Skanderborg ligger over landsgennemsnittet, men i Norddjurs, hvor han er
borgmester, er der ikke den samme løn- og vækstudvikling. Og det skaber
ulighed.

Vi tjener forskelligt og derfor må nogen aflevere til andre, ellers fungerer det ikke. Hvis der er nogen der har større behov end andre, træder jeg
gerne til side. Men det er klart, at det ikke er KL, der kan levere varen.
Kommunerne står overfor det valg, at enten hjælper vi hinanden til at blive
bedre, ellers vokser problematikken og uligheden bliver større.

Velfærd

Kommunerne er gode til at drive velfærd, men vil vi som kommuner være
gode til at drive velfærd, eller vil vi arbejde for et bedre fællesskab, som er
spændende og dynamisk og et fællesskab hvor alle bidrager.
Eksempelvis er der gennemført en kæmpe forandring i måden vi arbejder
med de ældre på. Den måde vi forvalter ressourcer på og den måde vi behandler ældre på, er markant bedre end for få år siden. Der er i høj grad
mere fokus på at aktivere de ældre, så de bliver mere selvhjulpne, fremfor
at vi bare planter dem i en sofa.
Den store holdningsmæssige udfordring her bliver, at man har fået flere
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valg og det frie menneske bliver udfordret i forhold til ansvaret for fællesskabet.

Ældreghettoer

I forhold til ”ældre-byrden”, som mange taler om, betyder den ikke nødvendigvis dårligere økonomi. Vi arbejder længere i dag, inden vi går på pension og mange har gode pensionsopsparinger, som betyder at kommunen
ikke skal ind og udbetale penge. Der er flere ældre, men der er også en
kæmpe generation af børnebørn, der nu er i den fødedygtige alder. Ifølge
Jan Petersen skal man gøre det attraktivt for befolkningen at føde børn,
ellers går det den forkerte vej.

Spørgsmål til Jan Petersen

Der er tilbøjelighed til, fra nogle kommuner, at der foregår en ”klynkekultur” – bestemmer Christiansborg for meget og har kommunalpolitikerne for lidt at sige?

Svar

De nationale grænser bliver begrænsede i fremtiden. Kommunerne har
med borgere at gøre, hvor regioner har med patienter at gøre og staten har med vælgere at gøre. Så der er en kulturforskel, som gør sig
gældende i tilgangen til de problematikker, man oplever i kommunerne.
Staten tænker meget i søjler og der er brug for, at man løsner grebet til
kommunerne og har mere tillid til at kommunerne selv kan håndtere opgaverne. Lige nu udfører de blot, hvad der bliver udstukket af regler fra
Christiansborg.

Sociale fællesskaber opstår af sig selv

Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening, fortalte om nogle af de
udfordringer den almene boligsektor står overfor nu og i fremtiden, og
hvordan man kan tænke utraditionelt og få skabt nye, spændende og levende boligområder. Men man skal være bevidst om, at der skal være gode
forhold for børnefamilier med gode skoler og institutioner, og dét skal
medtænkes inden man igangsætter et byggeri.
Nye boligformer, skilsmisser, flygtninge mv. gør at der er brug for flere
boliger. Dertil er der mange nedslidte skoler, så Ole Nielsen foreslår, at
man indretter skoler i etagebyggerier, hvor der evt. også bor ældre, som
har gavn af at kigge på de glade børn.
Himmerland boligforening gør meget ud af at være synlige i Aalborg, bl.a.
med udlån af el-biler og busser, der transporterer beboere fra boligforening
til boligforening. Og man vil gerne være med til at tænke nyt og gøre boligområderne mere tilgængelige og brugbare for de mennesker, der skal bor
og skal bo der.
For nogle år siden, var der både postbude og hjemmehjælpere tilstede i
boligforeningerne, som havde en god kontakt til borgerne. Men den kontakt
har man ikke længere, da vi ikke sender nær så meget post længere og
postbudene leverer nu i opstillede postkasser lige inden for opgangsdørene.
Nu er der sociale viceværter, hvilket er rigtig godt, da det jo ikke er alle der
har et bredt netværk af venner og familie, og der bor mange socialt udsatte
i boligforeningerne, som måske har brug for en håndsrækning.
Ole Nielsen afsluttede med at sige, at der er mange muligheder og eksempler til at gøre noget anderledes og godt. Man gør meget ud af at skabe sociale relationer mellem beboere og de mennesker, der drifter boligerne. Og
hvis vi bygger med kvalitet og sørger for at der er muligheder for beboerne,
DANSKE RISIKORÅDGIVERE • info@danskerisikoraadgivere.dk • Telefon 93 99 84 00 • www.danskerisikoraadgivere.dk

så kan de sagtens blive stolte og glade over at bo i et godt boligområde.

Spørgsmål til Ole Nielsen

Hvis I skal til at yde sociale ydelser til beboerne, er I vel nødt til at opkræve flere penge i husleje? Men er det rimeligt, at man som skatteyder,
skal betale igen, for en ydelse, som bør være dækket gennem skatten?
Og løser I ikke en række opgaver, som kommunen burde løse?

Svar

Der skal selvfølgelig følge penge med, hvis vi skal løse denne opgave,
men vi kan se, at selvom hjemmehjælperne gør rent, er det den sociale relation, der betyder mest for de ældre. Vi kan som boligforening
sagtens være med til at løse den sociale udfordring til de ældre.
Det virker meget naturligt, at vi påtager os flere ‘sociale opgaver’, da vi
har en tættere relation til beboerne. Men der opstår også sociale relationer beboerne imellem, når vi eksempelvis laver blandede beboersammensætninger, og vi oplever, at beboerne er gode til at hjælpe
hinanden.

Kommunalvalg 2017

Politisk kommentator Hans Engell rundede dagens tema af med at give os
sit bud på kommunalvalgets hovedemner til efteråret.

Med de nuværende 98 storkommuner er borgmestrene mere synlige og
stærkere. Der er sket en professionalisering og mange dygtige politikere med kompetencer er kommet til siden 2007, indledte Hans Engell sit
oplæg.
Kommunalvalget er med til at tage temperaturen inden regeringsvalget om
et par år. Med den tydelige baggrund kommunalvalgene har fået, har de
stor betydning for folketingsvalget. Mister venstre 10 borgmesterposter, vil
befolkningen typisk kigge på Lars Løkke, for at vurdere hans holdbarhed
til folketingsvalget. Og det bliver spændende at se om Dansk Folkeparti får
borgmesterposter, da de havde et stort folketingsvalg ved sidste valg.
Resultaterne fra kommunalvalget kan meget vel blive genspejlet i folketingsvalget om 1 ½ år, var et par af meldingerne fra Hans Engell.

Hvad bliver hovedtemaerne

Hans Engell gav os sit bud på, hvad der måske bliver en del af valgkampen
• Skat og uddannelse kan komme til at fylde meget, men det kan blive
en stor pallette af emner, der udspiller sig. Men jeg tror ikke, at der vil
komme diskussioner om kommunesammenlægninger, da man ikke vil
gennemføre reformer, når man samtidig stadig kæmper med skolereformen.
• Decentraliseringen i Danmark er betydelig og kommunalbestyrelsesbeslutninger fylder mere. Det viser, at folk har mere tillid til kommunalpolitikere end til folketingspolitikere. Derudover har der de senere år
været en række centraliseringsområder, fx udbetaling Danmark. Og der
er nødt til at komme en modreaktion – ellers er der risiko for, at vi bliver
mere centraliseret.
• Kommunestyret er anderledes end for 10 år siden. Det der udfordrer
kommunestyret, er globalisering; information er lettere tilgængelig, urbaniseringen, større forskel mellem land og by. ”Det delte Danmark”.
• De rige vil ikke betale til de fattige kommuner. Borgmestrene organiserer
sig og kæmper imod udligningsordninger.
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• Den største udfordring er udligningen – nogle vælter sig i penge og andre
har det temmelig hårdt. København udvides med ca. 1.000 borgere hver
måned, og jeg er overbevist om, at Københavns Kommune kommer til at
betale en stor del til de fattigere kommuner. Staten kommer til at gå ind
med investeringer i infrastrukturen i Københavns Kommune, men kommunen må så også undvære midler, som kan gå til andre kommuner.
• Teknologi bliver en udfordring for kommunerne, og der er et pres på
kommunerne for at kunne håndtere borgerhenvendelser hurtigere og
bedre.
• Borgmestrene skal være bedre til at forklare forskelle på partierne imellem, så man kan se, hvad man får hvis man stemmer på henholdsvis det
ene eller andet parti.
• Kommunerne konkurrerer ikke bare med andre kommuner, men også
med udenlandske kommuner. Her spiller det ind, at kommunen kan levere services, hvis fx en udenlandsk virksomhed ønsker at placere sig i
Danmark. Man skal altså kunne levere hurtigt og være dygtige.
• Man skal gøre sig sine prioriteringer klart for vælgerne. Krav og forventninger til det offentliges velfærd og service bliver ikke mindre.

Efter dagens hovedemne, fortsatte deltagerne til de workshops de havde
tilmeldt sig.

1. Den Certificerede Risikorådgiveruddannelse
Lars Jespersen, Contea og
Hanne Lykke, COK introducerede deltagerne til den nye
risikorådgiveruddannelse,
som starter op til efteråret.
Der var stor interesse for uddannelsen og der var en god
spørgelyst i salen.

2. Helhedsorienterede værktøjer
Kurt Henriksen, Willis, afholdt workshop om
risikoledelse, risikostyring og risikohåndtering introduktion til begreberne samt erfaringsudveksling i plenum. Dialogen omkring de tre
områder viste, at ikke alle for nuværende er
bekendte med deres organisations risikoledelse.
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3. Registrering af krænkende episoder
Allan Lundbjerg Nielsen,
InsuBiz, afholdt workshop
omkring vigtigheden af at
registrere alle krænkende
hændelser, så man har et
bedre grundlag og overblik til
at kunne handle og beskytte
sine ansatte i kommunen.

4. Den digitale verden er her allerede - bruger du den?
Fra DBI præsenterede Lars
Thomsen hvordan man bruger digitale beredskabsplaner,
som kan gøre hverdagen lettere for risikorådgiverne. Der
var stor interesse for platformen som også understøtter
en tovejskommunikation.

Efter dagens workshops blev der afholdt generalforsamling, hvor Danske
Risikorådgivere fik ny bestyrelse. Bestyrelsen består nu af følgende:
•
•
•
•
•
•

Formand: Peter Oriat, Ishøj Kommune
Næstformand: Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro Kommune
Bestyrelsesmedlem: Finn Kjærulf Vangsted, Frederikshavn Kommune
Bestyrelsesmedlem: Thomas Harbo Sørensen, Viborg Kommune
Bestyrelsesmedlem: Jannie Skands Rothmann, Lolland Kommune
Suppleant: Christina Ingerslev Bisgaard, Favrskov Kommune

Efter generalforsamlingens formelle del, blev årets risikostyringspris overrakt til Jette Gottlieb og Lars Jespersen - begge fra Contea Assurance
Forsikringsmæglerselskab. Jette og Lars blev især rost for deres indsats
med at forbedre det offentliges arbejde med risikostyring herunder
kompetenceudvikling og uddannelse. Tillykke til jer begge!
Referat fra generalforsamlingen kan findes på Danske Risikorådgiveres
hjemmeside
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Har du styr på din indre cola?

Rune Strøm var indbudt til at give os en peptalk om den gode arbejdsplads,
og hvad der sker, hvis vi ikke passer på hinanden. På en meget levende og
humoristisk facon leverede Rune sine pointer, så vi alle kunne relatere til
dem og måske genkende nogle situationer fra vores eget liv. Han indledte
sit oplæg med en øvelse om vores indre cola, hvor boblerne repræsenterede vores følelser. Hver gang vi bliver ramt på vores følelser og bliver irriteret over noget eller nogen, vil boblerne blive rystet og til sidst sprutte af
raseri og afmagt. Rune demonstrerede dette med en coladåse, men undlod
dog at åbne colaen i nærheden af deltagerne.
Rune kom blandt andet også ind på, hvor afhængige vi i virkeligheden er af
hinanden for at lykkes med en opgave, være glad på arbejdspladsen, føle
at vi er noget værd osv. Og vores evne til at kunne se ting fra flere sider og
perspektiver gør, at der er færre konflikter på arbejdspladsen. Derfor skal
vi huske, at vores opfattelse af ting, kan smitte af på andre mennesker og
skabe dårlige relationer og fordømmelser af personer. Når vi er nede er det
vigtigt at have mennesker omkring os, der kan passe på os og få os igennem den svære tid.

Hjælp fra borgerne er afgørende

Sidste indlæg på konferencen handlede om politiets forhøjede beredskab.
Politiinspektør Mogens Lauridsen fortalte om nogle af de episoder, der har
været meget omtalt i medierne inden for de sidste par år.

Krudttønden 14. februar 2015
Mogens Lauridsen fortalte om, hvordan man hurtigt fik beredskabet iværksat, så man kunne begynde eftersøgningen af den formodede gerningsmand. I Danmark har vi et relativt lille beredskab, og derfor skal man
være god og hurtig til at skalere op og kunne indkalde mandskab som kan
hjælpe.
Inden episoden på Charlie Hebdo i Frankrig var beredskabet på trin et, men
umiddelbart derefter blev det hævet til trin 2, og kort derefter skete angrebet på Krudttønden, og man hævede beredskabet til trin 3.
I forhold til episoden, gennemgik Mogens Lauridsen forløbet indtil gerningsmanden blev skudt af Politiets Aktionsstyrke.

Terrorangreb, Paris 13. november 2015
Efter endnu en episode i Frankrig, hvor blandt andet spillestedet Bataclan
blev angrebet, forhøjede det danske politiet beredskabet til trin 4, hvilket
betyder Markant forhøjet beredskab.
Albertslund 6. december 2016
Den 6. december 2016 blev en betjent skudt på Københavns Vestegn. En
skytteklub havde ringet til politiet aftenen forinden og fortalt, at man havde
fået stjålet en riffel af en bestemt person. Politiet forsøgte at finde personen, men det lykkes ikke den pågældende aften. Dagen efter bliver en
hundefører skudt. Ved hjælp af en GPS-søgning på gerningsmandens telefon, lykkes det politiet at pågribe ham.
Politiets højeste beredskabstrin er trin 5, som er – fuldt etableret beredskab. Det nåede man heldigvis aldrig ved nogle af episoderne.
Mogens Lauridsen afsluttede med at fortælle, at politiet er meget afhængige af hjælp fra observante borgere, der har set eller hørt noget, der kan
føre til opklaring eller pågribelse af en gerningsmand.
Som afslutning på konference, takkede Danske Risikorådgiveres nye formand Peter Oriat alle for deres deltagelse på dette års konference og mindede om at næste års konference bliver afholdt den 12. og 13. april 2018 på
Comwell Hotel Aarhus.
Herefter afsluttede konferencen med frokost inden afrejse.
På gensyn næste år!
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