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Ny forening vil gøre risk management til en integreret del af god offentlig topledelse.
Kommunaldirektørforeningen har i forbindelse med sit landsmøde den 27. maj med bred, landsdækkende
opbakning stiftet foreningen PRIMO Danmark (Public Risk Management Organisation), som har til formål at
udbrede og fremme risikoledelse i hele den offentlige sektor.
PRIMO Danmark er dermed den første nationale afstikker til PRIMO Europa, der i april blev stiftet af den
europæiske kommunaldirektørforening UDITE, og tilsvarende foreninger vil i løbet af året se dagens lys i
resten af Europa.
Medlemmer af foreningen, som allerede tæller adskillige topledere fra de danske kommuner, vil gennem
PRIMO få mulighed for at udvikle deres kendskab til god risk management-praksis, udbygge dialogen
herom, og der vil være forskellige uddannelsestilbud til rådighed.
Målet er at få den offentlige sektor på forkant med udviklingen inden for risk management.
På det stiftende møde blev valgt en bestyrelse bestående af kommunaldirektører fra hele landet: Jesper
Hjort, Odder (formand); Ingemann Olsen, Kolding; Tove Baisgård, Ringsted; Peter Zahlekjær, Ribe og Søren
Adsersen, Fredericia.
Den nyvalgte formand Jesper Hjort sagde i forbindelse med valget:
”Med oprettelsen af PRIMO er der taget et afgørende skridt til fremme af risk management i den offentlige
sektor. Jeg er overbevist om, at foreningen meget hurtigt vil få en bred medlemskreds af engagerede
offentlige ledere og fagfolk. En af foreningens første opgaver må forventes at blive at tage initiativ til et sæt
danske spilleregler for, hvorledes god offentlig risk management kan tilrettelægges. Og vi vil samtidig
arbejde på at skabe et tæt samarbejde med de dele af erhvervslivet, der kan bidrage til at fremme
foreningens målsætning.”
Formanden for Kommunaldirektørforeningen Allan Vendelbo (som ligeledes er formand for UDITE), Ballerup
Kommune, sagde om valget af risk management som fokusområde:
”Risk management er den helhedsorienterede og koordinerede ledelse af alle risici. Som topleder - både i
den private sektor og i offentlige organisationer - må man besidde evne og værktøjer til at skelne mellem
risici, identificere de betydningsfulde og vide, hvordan man skal håndtere dem på en helhedsorienteret,
integreret og systematisk måde. Etableringen af PRIMO Danmark må ses i sammenhæng med de generelle
aktiviteter, der er iværksat til fremme af god offentlig ledelse i et samarbejde mellem de kommunale
organisationer og
Finansministeriet.”
Den nye forening oprettes i tæt samarbejde med European Institute for Risk Management, EIRM, der er et
datterselskab af KommuneForsikring. EIRM’s web-bibliotek, månedlige nyhedsbrev og internationale online
kursus i risk management vil blive stillet til rådighed for foreningens medlemmer.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør for EIRM Finn Kjær Jensen på telefon: 70 25 25 45
eller på mail: fkj@eirm.net.

