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Med titlen ’Risks facing Public Organisations – Now and in the Future’ afholder PRIMO (Public
Risk Management Organisation) sin første internationale konference fredag den 25. november
2005 på Hotel Marriott i København.
Konferencen har fokus på den seneste udvikling inden for moderne offentlig risikoledelse, og
hovedtalerne på konferencen tæller førende, internationale eksperter på risk managementområdet.
Blandt talerne vil være Peter Young, professor i risk management ved University of St. Thomas i
Minneapolis og Lynn Drennan, direktør ved The Cullen Centre for Risk and Governance, Glasgow
Caledonian University i Skotland.
Jesper Hjort, formand for PRIMO Danmark og kommunaldirektør i Odder Kommune ser frem til
konferencen:
”Med denne konference slår PRIMO sig for alvor fast på den internationale scene for risikoledelse.
Konferencen stiller skarpt på en ledelsesdisciplin, som offentlige ledere i den nærmeste fremtid
skal kunne håndtere på en struktureret og helhedsorienteret måde. Vi har brug for at blive skarpere
og mere systematiske, og her forventer jeg mig meget af det kommende samarbejde med vores
private partnere. Jeg ser derfor frem til nogle gode diskussioner og erfaringsudvekslinger omkring
udviklingen inden for risk management”.
Den europæiske kommunaldirektørforening stiftede PRIMO i april 2005. I maj samme år blev
PRIMO Danmark stiftet af den danske kommunaldirektørforening. PRIMOs overordnede formål er
at udbrede og fremme helhedsorienteret og offensiv risikoledelse i den offentlige sektor.
PRIMO Danmark tæller i dag mere end 350 medlemmer fra cirka 50 kommuner i Danmark. EIRM
(European Institute for Risk Management), datterselskab til KommuneForsikring, fungerer som
sekretariat for PRIMO Danmark.
Bech-Bruun, Gapgemini, Ernst & Young, Job Vision, KommuneForsikring, KL, NCC, Nordea,
Qualiware, SAS Institute, TDC og Willis har allerede indgået samarbejdsaftaler med PRIMO
Danmark, og bag dette offentlige-private partnerskab ligger en fælles interesse i at følge og påvirke
udviklingen inden for offentlig risikoledelse. Partnerne deltager aktivt i foreningens forestående
projekter om at udvikle 1) en national vejledning for god offentlig risk management 2) en drejebog
til etablering af en risk management-kultur i offentlige organisationer og 3) en praktisk
værktøjskasse til implementering af offentlig risk management.
Yderligere oplysninger om PRIMO-konferencen kan fås ved at kontakte PRIMO Danmarks
sekretariat på 70 25 25 45 eller på admin@primodanmark.dk. Henvendelse skal rettes til Finn Kjær
Jensen, direktør i EIRM.

