FORENINGSNYT

BRÆND IGENNEM MED DIN RISIKOSTYRING
Det offentlige risikostyringsbillede har aldrig været mere komplekst og aldrig har behovet for kommunikation og samspil mellem offentlige og private
aktører været større. Derfor har Danske Risikorådgivere i samarbejde med
COK udviklet en stærk faglig uddannelse, der med kommunikation i centrum, sætter fokus på en professionel risikostyring, som skaber størst mulig
samfundsmæssig værdi.

Af Hanne Lykke, COK

MÅLGRUPPE
Uddannelsen er målrettet offentligt
ansatte i kommuner og offentligt ejede
selskaber samt øvrige aktører der arbejder med risikostyring ind i en offentlig
kontekst.

HVOR OG HVORNÅR?
Fire moduler fordelt på 10 dage over et
halvt år. Holdstart den 1. - 3. oktober
2019. Tilmeldingsfrist den 23. august
2019.

LÆS MERE
https://www.cok.dk/certificerede-risikoradgiveruddannelse
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”Den kompleksitet, der præger risikobilledet i Danmark er udfordrende og
kræver kompetencer i at spille sammen med andre i rigtig mange forskellige situationer og kontekster. Og samspil er kommunikation, hvor man skal
mestre forskellige perspektiver på samme sag og mestre at formidle analyser og situationsvurderinger”, fortæller John Møldrup, chefkonsulent i COK
og underviser på uddannelsen.
Det billede kan John Jørgensen fra Nordfyns Kommune bekræfte. Han deltog på uddannelsen sidste gang, den blev afholdt. I et nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fortæller han, hvorfor han har været glad for uddannelsen.
”Specielt det fokus, der er på kommunikationsdelen har givet rigtig god
mening. Kommunikation og strategisk arbejde med risikostyring er de
væsentligste årsager til, at jeg valgte uddannelsen. For kommunikation er
en af vores største udfordringer som risikorådgivere. Vi er afhængige af
positiv adfærd og opbakning i hele organisationen, samt i dialogen med
borgere. Her mener jeg klart, at jeg er blevet styrket i min forståelse for,
hvilke mekanismer, der er i spil, når vi kommunikerer”, udtaler John Jørgensen.
Den certificerede risikorådgiveruddannelse er rettet mod offentligt ansatte
og andre aktører, der arbejder med risikostyring i en offentlig kontekst. Og
det har været et centralt afsæt hos Danske Risikorådgivere, trods den forskelligartede baggrund medlemmerne har.
”Risikostyring i en politisk styret organisation er noget helt særlig og
kræver en helt særlig fornemmelse for at kunne oversætte politiske visioner og mål til konkrete handlinger indenfor de økonomiske rammer, der er til
rådighed.” fortæller Danske Risikorådgiveres formand, Peter Oriat.
Et praksisnært uddannelsesforløb
Den certificerede Risikouddannelse er derfor et konkret anvendelig uddannelsesforløb som sætter dig i stand til arbejde professionelt med risikostyrings-processen fra start til slut. Du får viden og færdigheder i at afdække
og afveje forskellige sikrings-typer og -systemer, får hånd om forskellige
procedurer i forbindelse med risikovurderinger og disses håndtering. Uddannelsen er derfor praktisk anvendelig og operationel, så du kan gå ud
og anvende den viden og de værktøjer, du får på uddannelsen i dit daglige
virke – og ikke mindst, hvordan du dokumenterer effekten af en given
risikoindsats.
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Uddannelsen består af fire moduler fordelt på 10 læringssamlinger over et
halvt år. Modulerne skifter mellem internat koblet til tredages-modulerne
og eksternat koblet på todages-modulerne. Kursusledelsen varetages af
forsikringsmægler og risikorådgiver Lars S. Jespersen fra Contea.
Uddannelsesforløbet afsluttes med en case-eksamen, hvor du i praksis
demonstrerer viden og færdigheder inden for offentlig professionel risikorådgivning og bliver certificeret risikorådgiver.
Kompetencegivende tilkøb
Efter den afsluttende certificering under forudsætning af, at du opfylder
kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau i kommunikation i
ledelseslignende funktioner.
Eksamen består af to læringsdage, skriveværksted med vejledning samt
eksamen.
Tilkøbet giver dig mulighed for at søge kompetencefonden om støtte.
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