RISIKOSTYRINGSNYT

NATIONALE TRUSLER
- HVAD SKAL VI FORBEREDE OS PÅ?
Medlemmer af Danske Risikorådgiveres samledes igen i år til Risikostyringskonference, hvor der i år var sat fokus på nationale trusler. Udover konference blev der afholdt Sikringsmesse, hvor medlemmerne kunne møde
samarbejdspartnere til en uformel snak omkring produkter og løsninger.

Af Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation

Ca. 160 medlemmer havde i år tilmeldt sig konferencen, hvor vi skulle
høre faglige indlæg fra Morten Korslund fra Beredskabsstyrelsen, Kasper
Sønderdahl fra Beredskab & Sikkerhed (Randers, Favrskov og Djursland
kommuner), samt Peter B. Madsen fra Ernst & Young.
Formand for Danske Risikorådgivere, Peter Oriat, bød på sædvanlig vis
deltagerne i salen velkommen og opridsede kort rammerne for dette års
konference. Dernæst overlod han trygt styringen af konferencen til politisk
kommentator, Hans Engell, som præsenterede dagens første indlægsholder,
Morten Korslund.

Nationalt Risikobillede
Nationalt Risikobillede 2017 er anden udgave af Danmarks nationale risikobillede og oplister 13 hændelsestyper, der kan føre til større ulykker i Danmark. Første udgave kom i 2013 og det er planen, at den fremover skal opdateres og udgives hvert andet år.

Publikationen skal ikke ses som en oversigt over statiske hændelser, men
mere som et produkt, der hele tiden ændres og udvikler sig. Det nationale
risikobillede giver et indblik i, hvad der kan være årsag til en krise i Danmark, fortalte Morten Korslund.

Morten Korslund
Beredskabsstyrelsen

Hvis man skal sige noget generelt om hændelsestyperne, så er ekstreme
hændelser blevet hyppigere, vildere og mere uforudsigelige. Men hvilke
drivere er skyld i det?
Morten Korslund nævnte blandt andet klimaforandringer, digitalisering (sikkerheden er ikke fulgt med brugen af it), politiske brydninger, globalisering
mv. som nogle af de drivere, der kan lægge til grund for at hændelser er
blevet mere ekstreme og påvirker det danske samfund i højere grad end
tidligere.
I Beredskabsstyrelsen rangordner man ikke de forskellige risici, da implikationerne rammer forskellige grupper, og man arbejder derfor med en helhedsorienteret tilgang.
Herefter gennemgik Morten de 13 hændelsestyper, hvoraf enkelte blev
fremhævet. Blandt andet Rumvejr, som er et af de områder, man ikke
forstår sig helt på i forhold til de konsekvenser, det har for vores samfund.
Morten forklarede, at rumvejr er, når solen slynger partikler ud i rummet,
og dermed også på os, så kaldes det solvinden. Nogle gange bliver der
slynget ekstra mange partikler ud, og der er risiko for, at vi får flere partikler i hovedet, men man ved ikke rigtig, hvilke konsekvenser det har for
mennesker. Men man har en formodning om, at det kan forstyrre elektricitet og radarsystemer mv., og dermed betyde, at vi ikke længere har tilgang
til de satellitter, der sikrer GPS mv. Men man har ikke helt overblik over,
hvad der ellers kan blive påvirket.
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En af de andre hændelsestyper, Morten Korslund fremhævede var Vand- og
fødevarebårne sygdomme. Som eksempel nævnte han, rullepølsesagen fra
Hedehusene, hvor et parti rullepølser var blevet inficeret af bakterier fra
det udstyr, det var skåret med. 7 mennesker døde og 41 var nåede at blive
smittet. Grunden til at Vand- og fødevarebårne hændelser er med på listen
er, at det kan have enorme konsekvenser for et land, hvis ens fødevarer er
under mistanke for at være inficeret med bakterier, der er sygdomsfremkaldende.

Når Beredskabsplanlægningen fejler
Kriseundersøgelser viser, at der stadig ikke er fokus på risikostyring, hverken på nationalt eller på kommunalt plan. Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl var inviteret til at tale om alternativer til de scenarie-baserede planer, som mange kommuner arbejder med.
Planlægningsparadokset
Mange kommuner arbejder i dag med scenariebaserede planer, som er
lavet på baggrund af hændelser, der allerede er sket. Men hvad gør man,
når en hændelse sker, som man ikke har en plan for; hvordan sikrer man,
at driften inden for fx sygeplejen og hjemmeplejen samt medicinsystem og
madservice fortsat kan opretholdes, så man ikke risikerer, at borgere, der
ikke kan klare sig selv, får den hjælp, medicin og mad, som de har brug for.
Kasper Sønderdahl
Beredskab & Sikkerhed

Krisestyringen skal være forankret det rigtige sted. Der skal bruges penge,
når en hændelse rammer, blandt andet til at begrænse tab. Toppen skal
trænes i krisestyring; ikke kun kommunaldirektører, men også andre ledere.
I nogle kommuner er der for langt imellem topledelsen og dem, der arbejder med risikostyring. Mange steder er risikostyring reduceret til håndtering
af forsikring og skadeshåndtering. Men Risikostyring (ERM) og Fortsat Drift
(BCM) er uløseligt sammenbundne – gør man det ene, er man også nødt til
at gøre det andet, fortalte Kasper.

FØR, UNDER OG EFTER EN HÆNDELSE
• Før
- Få kortlagt det, der er samfundskritisk og livsvigtigt
- Skab overblik over, hvor hårdt I rammes, når det går galt
- Reducér sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer
• Under
- Vær hurtig til at erkende, at noget er gået galt
- Aktivér den plan, der er lagt klar til håndtering af en kritisk hændelse
• Efter
- Få implementeret de ting, I har lært af den givne hændelse

Når hændelsen indtræffer
I de planer man udarbejder, er det vigtigt, at håndteringen af hændelsen
er gjort enkel, lavpraktisk og nem at gå til – ellers kommer det ikke til at
fungere i praksis. Det er de samme ting, der skal løses, hvad enten det er
på lederniveau eller på institutionsniveau – man skal igennem alle trin i planen, og alle skal vide lige netop, hvad de skal gøre i den givne situation.
Kasper fortalte lidt mere generelt om udfordringerne med at lægge 98
beredskaber sammen til de nuværende 24. Han er selv direktør i gruppen
for Nord- og Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner, hvor han har understreget vigtigheden i, at den enkelte kommunaldirektør tager ansvar for
leverancer i egen kommune og har planer for videreførelsen af dem.
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De fire kommuner har ens planer, der favner dem alle og alle har adgang til
alles planer.
Konklusionen på Kaspers indlæg var, at sørge for at sikre den fortsatte drift
– altså, at man har planer for, at kommunen kan køre driften videre, indtil
man igen har kontrol over situationen efter en hændelse er indtruffet. Man
skal holde fokus på at videreføre de samfundskritiske og livsvigtige leverancer.

SPØRGSMÅL FRA SALEN:
Hvordan trænger man igennem til topledelsen?

- Hvis nogen sidder i en kommune, hvor det er svært at trænge igennem, skal man alliere sig med beredskabsdirektøren, da de typisk har
direkte adgang til kommunaldirektøren og borgmesteren. Risikostyring
skal håndteres i fællesskab, og det er ikke på radaren i mange kommuner, men det er jeg sikker på, at det kommer, afsluttede Kaper Sønderdahl

Efter de faglige indlæg på konferencen, fortsatte dagen med Sikringsmesse
på Centralværkstedet.
Her kunne deltagerne møde flere af Danske Risikorådgiveres samarbejdspartnere til en snak om skadeshåndtering; brandsikring, vandsikring,
overvågning, alarmer, forsikring og meget andet. I alt var 36 samarbejdspartnere repræsenteret på messen og viste en bred vifte sikringsløsninger
frem til vore mange konferencedeltagere.

Generalforsamling 2018
Efter Konference og Sikringsmesse 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: Henriette Bang Jensen, Silkeborg Kommune
Efter generalforsamlingens formelle del, blev årets Risikostyringspris overrakt til Jacob Alsing fra Horsens Kommune. Jacob blev især rost for sit arbejde med registrering af vold, trusler og krænkelser i Horsens Kommune,
som skal bruges til udarbejdelsen af en effektiv forebyggelsesindsats. Stort
tillykke til Jacob!

Årets vinder af Risikostyringsprisen 2018
Jacob Alsing / Horsens Kommune
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Referat fra generalforsamlingen kan findes på Danske Risikorådgiveres
hjemmeside.

Når sandheden skal frem
Fredagens første indlæg kom fra en veloplagt Lars Christiansen, som skulle
fortælle om sin karriere som professionel håndboldspiller – opture og nedture, og hvordan hans karriere påvirkede hans forhold til sin kone og søn.

En sikker organisation i et risikofyldt
digitalt økosystem
Peter Brock Madsen fra Ernst & Young afsluttede konferencen med sit indlæg om betydningen af den øgede digitalisering i forhold til sikringen af
virksomheders og organisationers aktiviteter – hvad kræver det af en organisation i forhold til at sikre sig bedst muligt?
Er digitaliseringen farlig?
Tidligere var det vigtigt at have styr på perimeter-sikkerheden – det at bygge en mur op omkring it, men da var der heller ikke den samme risiko, som
der er i dag. I dag er mange ting it-baseret og afhængige af brugerens adfærd og brug.
De fleste virksomheder har medarbejdere, der bruger cloud-baseret apps
og programmer, som gør, at de kan være mere fleksible og effektive, men
det øger også risikoen for et angreb.
Erfaringerne viser da også, at flere og flere bliver taget som gidsler og skal
betale en løsesum for at få adgang til egne data igen (Ransomware).
Cyberkriminalitet er blevet en god forretning, hvor man kan købe sig til
hacks og i World Economic Forum 2018 kan man også læse, at konsekvensen af et attack ligger i top over globale risici.
Automatiseringen af ting har en betydning for kravene til sikkerhed. Alt lige
fra lygtepæle, biler til alarmsystemer mv. kan hackes. Men vores største
svaghed er vores medarbejdere og os selv. Vi kan komme til at tale over os
/ lokkes i fælder, der røber fortrolige data, komme til at klikke på link, der
giver hackeren adgang til data mv.
Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad der er vigtigst at beskytte og lave
en prioritering af beskyttelsen. Vi skal lave risikovurderinger, hvor vi prioriterer områder for fortsat drift.
Efter Peter Brock Madsens indlæg takkede Formanden for Danske Risikorådgivere, Peter Oriat, for en god konference med spændende indlæg. Han
mindede om, at næste års konference afholdes på Hotel Kolding Fjord den
11. og 12. april 2019.
Vi håber alle kom godt hjem!

Billeder fra dette års konference findes på hjemmesiden!
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