NATIONALE TRUSLER
– HVAD SKAL VI FORBEREDE OS PÅ?
DANSKE RISIKORÅDGIVERE INVITERER TIL
KONFERENCE OG SIKRINGSMESSE DEN 12. OG 13. APRIL 2018

PROGRAM

PROGRAM

TORSDAG DEN 12. APRIL

HANS ENGELL

FREDAG DEN 13. APRIL

MORTEN KORSLUND

09.30 – 10.30

Registrering, morgenkaffe og sikringsmesse
Centralværkstedet

10.30 – 10.35

Velkommen
v/ Formand Peter Oriat

10.35 – 10.45

Introduktion til dagens emne
v/ Politisk kommentator Hans Engell

10.45 – 12.00	Nationalt Risikobillede 2017 – hvad kan vi bruge det til?
Danmark fik i 2017 en ny og revideret version af det nationale risikobillede. Publikationen portrætterer en række af
de største samfundsmæssige risici og er således en slags
katalog over, hvad det myndighedsfælles Danmark skal
være forberedt på. Udover en præsentation af risikobilledet
vil vi høre om hvordan man arbejder med det før og efter
udgivelsen.
v/ Specialkonsulent Morten Korslund/Beredskabsstyrelsen
12.00 – 13.00

Frokost

KASPER SØNDERDAHL

13.00 – 15.00	Når beredskabsplanlægningen fejler
Hvad gør kommunerne, når en uforudset hændelse rammer og ingen havde en plan klar? Er der et alternativ til
scenarie-baseret beredskabsplanlægning?
I Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner er
ansvaret for videreførelse af kommunernes samfundskritiske og livsvigtige leverancer entydigt placeret hos kommunaldirektøren – uanset, hvilket scenarie der rammer.
Hør mere om, hvordan Politik og Plan for Fortsat Drift er
implementeret, og hvordan de kommunale topledelser
sammen med beredskabet sikrer fortsat drift.
v/ Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Beredskab Randers, Favrskov og Djursland
15.00 – 17.00

Sikringsmesse og kaffe på Centralværkstedet

17.15 –

Generalforsamling

19.00 –

Middag og underholdning

LARS CHRISTIANSEN

PETER BROCK MADSEN

09.30 – 10.30	Når sandheden skal frem
Spændende og motiverende foredrag, hvor man får et
indblik i Lars Christiansens liv som tidligere professionel
håndboldspiller, om sejre og nederlag og om at finde motivation og glæde i hverdagen.
v/ Lars Christiansen
10.30 – 11.00

Kaffe

11.00 – 12.00	Sikre virksomheder og organisationer i et risikofyldt
digitalt økosystem
Hvad betyder den øgede digitalisering i forhold til sikringen af virksomheders og organisationers aktiviteter, og
hvilke ændringer er påkrævet i forhold hertil?
v/ Peter Brock Madsen direktør, Ernst & Young
12.00 – 12.05 	Afrunding
v/ Formand Peter Oriat
12.05 –

Frokost og afrejse

Konferencen finder sted på
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus
Sikringsmessen finder sted på
Centralværkstedet
Værkmestergade 9
8000 Aarhus
Pris for deltagelse inkl. overnatning
og forplejning
• Medlemmer kr. 4.000 ekskl. moms
• Ikke-medlemmer kr. 4.700 ekskl.
moms
Yderligere information
Yderligere information kan findes på
www.danskerisikoraadgivere.dk
Information om hotellet kan findes på
www.comwellaarhus.dk

Spørgsmål omkring tilmelding kan
rettes til Jeanne Sneftrup Jensen på
tlf. 93 99 84 00
Tilmelding
Tilmelding skal ske via mail på
info@danskerisikoraadgivere.dk
eller via hjemmesiden på
www.danskerisikoraadgivere.dk
Ved tilmelding skal følgende oplyses
• Kommune/Region/styrelse, institution, firmanavn mv.
• Adresse
• Deltagernavne
• EAN nummer (for deltagere ansat i
den offentlige sektor)
Tilmeldingsfrist er 23. marts 2018
Tilmelding er bindende

HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE

Danske Risikorådgivere er en forening af offentligt ansatte, der arbejder professionelt
med risikostyring i Danmark. Foreningen
omfatter endvidere samarbejdspartnere og
leverandører, der leverer løsninger til varetagelse af opgaven.
Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder
hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge
skader og ulykker. Foreningens medlemmer

bidrager igennem deres arbejde til proaktivt
at sikre det danske velfærdssamfund.
Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede
kendskabet til og være forum for risikostyring
i Danmark. Foreningen skal være på forkant
med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre
foreningens medlemmer gennem videns- og
erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.

SAMARBEJDSPARTNERE
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