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Kommunale topembedsmænd skærper kravene til risikoledelse
Ledere fra en række kommuner og private virksomheder peger på risikoledelse – risk
management – som den kritiske succesfaktor for fremtidens kommunale ledelse. Det
fremgår af en ny vejledning i offentlig risikoledelse fra foreningen PRIMO (Public Risk
Management Organisation). Vejledningen præsenteres for landets kommunaldirektører
den 6. december 2006 på PRIMOs og Kommunaldirektørforeningens årlige
generalforsamling i Odense.
Kommunal risikohåndtering udfordres
PRIMOs vejledning i offentlig risikoledelse er resultatet af et omfattende offentligt-privat
samarbejde mellem kommuner og private virksomheder. Vejledningen udfordrer
kommunernes nuværende risikohåndtering og tegner billedet af en ny vej for offentlig
ledelse. Den påpeger bl.a., at risikoledelse bør være et fast punkt på de kommunale
direktioners dagsorden og bør integreres i både økonomistyringen og
ledelsessystemerne. Kommunaldirektørforeningen tog sidste år initiativ til at oprette
foreningen PRIMO, bl.a. for at imødekomme kommunale lederes efterspørgsel af metoder
til at udpege og styre kritiske risici i de nye storkommuner.
Strategisk risikoledelse på dagsordenen
Svend Tychsen, administrationschef i Odense Kommune og leder af vejledningsprojektet,
udtaler:
”Jeg mærker en stor efterspørgsel efter strategisk risikoledelse fra rigtig mange
kommuner. Odense overtager som alle andre kommuner nogle opgaver fra amterne –
bl.a. på sundhedsområdet. Det vil sige, at vi påtager os nye store økonomiske
forpligtelser men uden at have sikkerhed for de styringsmekanismer, som vi kan anvende
i situationen. Og det medfører stor usikkerhed hos både kommunens medarbejdere og
borgere. Borgerne har krav på sikkerhed for styringen af deres lokalsamfund, og derfor
er det særligt vigtigt netop nu, at kommunale topembedsmænd kender og benytter
metoder, der gør os bevidst om alle de både positive og negative scenarier, som kan
opstå i kølvandet på uvante strategiske beslutninger”.
Befolkningen kræver styring
Finn Kjær Jensen, daglig leder af PRIMOs sekretariat, udtaler:
”Når der er behov for en publikation, der sætter fokus på offentlige lederes evne til at
håndtere usikkerhed, skyldes det en række ændringer i vilkårene for den offentlige
topleder. De handler ikke mindst om befolkningens helt klare og legitime krav til
myndighederne om at have styr på den del af vores dagligliv, som de i dag har en
betydelig del af ansvaret for. Det efterlader den offentlige topleder med et ligeså legitimt
krav på beslutningsstøtte. Og det er netop, hvad vejledningen i offentlig risikoledelse
handler om.”
Risikoledelse – en naturlig del af public governance
Risikoledelse har fra starten været en integreret del af corporate governancetankegangen, både de internationale kodeks og den danske Nørby-rapport. Vejledningen
i offentlig risikoledelse baner nu vejen for, at også den offentlige sektor kan inkludere
risikoledelse som en naturlig del af god offentlig ledelse – public governance.

Fakta om PRIMOs vejledning:
Samarbejde på tværs af kommuner og private virksomheder
PRIMOs vejledningen har være et år undervejs. Arbejdsprocessen har omfattet adskillige
kritikrunder og desuden test og høring hos de kommunale direktioner i Holstebro,
København og Odense.
Lanceringen den 6. december 2006 på Kommunaldirektørforeningens generalforsamling
bliver den 1. marts 2007 fulgt op af en samlet lancering af både vejledningen og en
drejebog i offentlig risikoledelse. Det sker på en PRIMO-konference, der stiller skarpt på
kritiske risici i strukturreformens første år. Efter lanceringen bliver vejledningen stillet til
rådighed for alle kommuner.
Foreningen PRIMO står bag projektet, som er resultatet af et offentligt-privat samarbejde
mellem en række kommuner og private virksomheder – herunder:
Kommuner: Billund, Fåborg-Midtfyn, Fredericia, Frederiksberg, Greve, Holstebro,
Horsens, Høje-Taastrup, Kolding, København, Odder, Odense, Silkeborg, Skørping, Sorø
og Vejle.
Private virksomheder: AstraZeneca, Bech-Bruun, Capacent, Carl Bro, Capgemini, Eltel
Networks, Ernst & Young, Job Vision, Jøp, Ove & Myrthu, KL, KommuneForsikring, NCC,
Nordea, Qualiware, SAS Institute, Total ERP og Willis.
Fakta om PRIMO:
PRIMO dækker over den danske afdeling af en paneuropæisk forening til fremme af
risikoledelse i den offentlige sektor. PRIMO er etableret i Bruxelles i april 2005 på initiativ
af UDITE – den europæiske kommunaldirektørforening, og PRIMO er i Danmark stiftet på
initiativ af Kommunaldirektørforeningen. PRIMOer er i disse måneder under etablering
rundt om i Europa.
I Danmark har PRIMO mere end 600 medlemmer, fortrinsvist direktionsmedlemmer og
specialister fra kommunerne. PRIMO har desuden indgået partnerskab med cirka 20 store
virksomheder med det formål at udvikle ny viden og overføre metoder mellem den
offentlige og private sektor. Gennem samarbejdsprojekter, som bl.a. vejledningen i
offentlig risikoledelse, udvikler partnere og medlemmer i fællesskab nye værktøjer til at
håndtere kritiske risici i den offentlige sektor.
For yderligere oplysninger:
Svend Tychsen, administrationschef i Odense Kommune og formand for PRIMOs
vejledning: 6613 1372 / st@odense.dk
Finn Kjær Jensen, daglig leder af PRIMOs sekretariat og direktør i EIRM (European
Institute for Risk Management): 7732 5551 / fkj@eirm.dk
www.primodanmark.dk / www.eirm.dk

