FORENINGSNYT

DANSKE RISIKORÅDGIVERES
TEMADAG 2017
På Danske Risikorådgiveres temadag 2017 deltog over 100 medlemmer. Det
er det højeste antal deltagere nogen sinde på en temadag og vidner om, at
foreningen står stærkt hos vores medlemmer, og at netværk, erfaringsudveksling og ny inspiration er nogle af de vigtigste egenskaber, vores
forening repræsenterer.

Af Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation

Temadagen blev i år afholdt hos Willis Towers Watson (WTW) i Nærum og
startede med en velkomst af administrerende direktør Lars Grundorph.
Efter Lars introduktion, fortalte Bo Qvist Jørgensen om nogle af de sikringsforanstaltninger der er i huset, så alle kunne føle sig trygge. Dernæst
bød han Michael Bagge på podiet, som fortalte os, hvordan WTW’s analyseværktøj bruges. Michael fortalte, at man som udgangspunkt går ind
og bedømmer ”tingenes tilstand”; hvordan er man sikret imod indbrud,
brand, hærværk, vandskader, transientskader og tryghed. På baggrund af
undersøgelsen udarbejdes en rapport, som viser hvor der er grundlag for
forbedringer. Rapporten bruges til at lave en sikrings- og handlingsplan,
som også omhandler, hvordan man kan ændre adfærd hos brugerne, så
de føler større ejerskab og ansvar.
Aftaler og ansvar
Ansvarsrisici kan virke usynlige, og de kan virke uoverskuelige. Derfor skal
man sikre sig, at man har et overblik over alle risici i organisationen. Det er
vigtigt at have forsikringer, der kan dække i tilfælde af skader. Derfor skal
man være klar over, hvad der står i de forsikringsaftaler, man indgår, så
man er dækket ind, indledte Anne Primbo fra WTW.
Derudover fortalte Anne, at det er vigtigt, at man også er klar over hvad
der står i de aftaler, man indgår med eksterne leverandører, som udfører
opgaver for kommunen, da leverandører ofte har anfører, at de ”kun” dækker skader op til et vist beløb, og derfor kan kommunen ikke gøre regres
for mere end det anførte beløb.
Afslutningsvis fortalte Anne, at det er vigtigt at gøre sig klart, om der er
forhold i aftalerne, der kan påvirke styringen af risici.
Special Risks
Risici omkring cyber, kriminalitet og terror skal håndteres; hvad er det for
en adfærd, vi gerne ser vores borgere har, hvad rører der sig i samfundet
og hvordan får vi informationer osv. Der skal laves en trusselsvurdering og
plan for, hvordan risiciene kan håndteres i kommunerne, fortalte Jan Jarlbaek fra WTW.
Jan fortalte, at vi også er nødt til at følge med internationalt for at kunne
orientere os om, hvad man gør på disse områder i andre lande. Informationen skal bruges til at gøre os klogere på, hvad det næste bliver og hvad
og hvem vi skal holde øje med. Vi er nødt til at prøve at være på forkant
med de her områder. Men vi kan ikke imødegå alt terror, da den ofte opstår
uventet, afsluttede Jan.
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Cyberforsikringer – hvordan og hvorfor?
Jesper Ravn fra Kennedys var indbudt til at fortælle om cyberforsikringer
og hvorfor det er en god idé, at have en forsikring på dette område. Jesper
fortalte mange sjove, men dog alvorlige, historier om hvordan flere virksomheder er kommet i knibe på grund af hacking. Blandt andet var
National Health Service i England lagt delvist ned, da en ansat kom til at
åbne en fil med virus. Jesper fortalte også om sager vedrørende Equifax
Breach og Netflix.
Men hvorfor forsikring
En forsikring giver sikkerhed for teknisk bistand og driftstab. Man opnår
hurtig konsulentbistand med henblik på at begrænse angrebets omfang.
Det er den væsentligste grund til at tegne forsikringen. De sekundære
grunde er, at man kan få juridisk rådgivning og PR-rådgivning til at håndtere evt. kunder og presse, fortalte Jesper.
En forsikring kan blandt andet dække rekonstruktions og afhjælpningsomkostninger, dvs. rekonstruktion af mistede dokumenter og data samt
omkostninger til afdækning af årsagen til angrebet.
For overhovedet at kunne tegne forsikringen, skal man kunne vise, at man
har styr på sine cyberrisici og har firewalls og øvrig sikring mod angreb
herunder procedurer for opdateringer og interne instrukser.
Branden i Grenfell Tower
Protector Forsikring blev involveret i Grenfell Tower branden i den 14. juni
2017. Fredrik Messel fra Protector fortalte, at én af de bekymringer man
har haft efterfølgende, er at man kommer til at bruge for meget økonomi
på advokatudredninger, som følge af branden.

Grenfell Tower efter
branden

Fredrik gennemgik forløbet med branden, hvor over 80 beboere blev dræbt.
Da branden opstod, blev beboerne bedt om at gå ind i deres lejligheder
og lukke døren, da man mente, at de var sikre dér. Men bagbeklædning
og isolering gjorde at branden blev så voldsom, at beboerne ikke var sikre
med mindre, de kom ud af bygningen.
Protector og andre involverede kan ikke få adgang til bygningen før engang
i 2018, da efterforskningen stadig er i gang. Blandt andet skal sten og
materialer fra bygningen bruges til at bygge et memorial site – til minde
om de efterladte.
Spørgsmålet er nu, hvordan man kan imødekomme de skadelidte, som har
mistet ALT. Selvom skaderne ikke er opgjort, har man udbetalt penge så
ofrene kan erhverve nye møbler mv.

Som følge af branden er man nu blevet mere opmærksom på brug af
brandbare materialer i byggerier, og der vil opstå nye måder at tænke
byggerier på.
Konsekvenser for det danske marked har betydet, at skepsis til brugen af
PIR/PUR og EPS (polystyren) er endnu engang bekræftet, afrundede
Fredrik Messel.
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Risikotruslen mod Danmark
Fra PET blev vi bekræftet i, hvor nemt det er at skaffe sig adgang til andres
personlige oplysninger, konto eller fx få lagt en kommunes hjemmeside
ned. Dog anses truslen for cyberterror i Danmark som lav.
Men ”fake-news” er blevet en stor spiller, og stiller større krav til den
enkeltes kritiske sans, ligesom vi skal tænke over risici i forbindelse med
onlineadgang, når vi er på udenlandsrejser.
Vurdering af terrortruslen mod Danmark
Vurderingen bliver opdateret løbende, hvis der er nye trusler. Truslen er
stadig høj, og vurderingen går på, at Muhammed-tegningerne ikke er eller
vil blive glemt. Vores engagement i Syrien og Irak og Afghanistan gør, at
vi er på målskiven for ekstremister i disse lande. Radikaliseringen kan ske
hurtigt og på baggrund af uforudsigelige ting. Så det er svært at gardere
sig imod dem, der vil os ondt, fortalte PET.
Men det er ikke tilfældige mål, terroristerne forsøger at ramme. Det er mål,
der har en symbolværdi og som vil tage sig godt ud i deres sag. For
terrorister er alt legitimt.
Selvom PET udarbejder et direktiv, mangler kommunerne og andre
stadig løsninger på, hvordan man skal sikre sig, fx i forhold til bilerne i
kommunerne, så tilfældige ikke kan stjæle dem og køre dem ind i store
menneskemængder.
Når sikkerhed er midlertidig
Mange kommuner oplever hærværk på institutioner uden for åbningstid;
unge har grillet på skolens tag eller drukket et par øl på legepladsen. Hvem
skal rydde op og sørge for at institutionen er klar til når børnene dukker
op næste dag. Sådan startede dagens sidste indlæg fra Morten Villadsen,
SmartGuard.

Udendørs alarm med videoverifikation
Denne type overvågning sættes tit op i fx kommunale institutioner, der
døjer med utilpassede unge, som laver hærværk på kommunens ejendomme. Systemet kan bruges til at anråbe de personer der er på området
gennem videoovervågningssystemet.
Morten fortalte, hvordan de ved mange lejligheder og events bliver bedt om
at sætte midlertidig overvågning og afskærmning op, og at de bliver brugt
til at give vejledning omkring brug af sikring til forskellige events, byggepladser mv.
Blandt andet på Roskilde Festivalen lejede politiet 10-20 kameraer, så de
kunne overvåge pladsen bedre med færre mænd.

Temadagen blev afrundet af formanden for Danske Risikorådgivere, Peter
Oriat, og deltagerne fortsatte til en hyggelig aften på Wallmans.
En stor tak til Willis Towers Watson for lån af lokaler og spændende indlæg
på temadagen.
Fra showet i Wallmans
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