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Risikoledelse: Dansk virksomhed klar til at videreudbygge
international førerposition
KommuneForsikring, der er et datterselskab i Fair Forsikring Koncernen, har
solgt European Institute for Risk Management A/S (EIRM).
Risikostyring og risikoledelse står højt på agendaen i såvel den private som den
offentlige sektor. Det er på få år lykkedes EIRM at opnå en international førerposition
indenfor dette felt og nu åbnes der for yderligere ekspansion.
”Vi har været med til at opbygge EIRM via KommuneForsikring og har herigennem
høstet masser af gode erfaringer med risikoledelse. Vi kan dog se, at hvis EIRM skal
fortsætte sin udvikling med at levere viden, uddannelse og erfaringsnetværk på
området, sker det bedst ved, at EIRM bliver et uafhængigt videnscenter, der kan
formidle risikoviden til både offentlige og private virksomheder,” siger finansdirektør
Jens Holst i Fair Forsikring. Fair Forsikring/KommuneForsikring har derfor nu frasolgt
virksomheden og har samtidig med salget indgået en langsigtet samarbejdsaftale
med EIRM.
De nye ejere af EIRM er den nuværende direktør for EIRM, antropolog Finn Kjær
Jensen, der har arbejdet med risikoproblemstillinger igennem en årrække, professor
Peter C. Young fra USA, der er international anerkendt for sit arbejde med moderne
risk management og Peter Sylow, der er tidligere direktør i KL og tidligere adm.
direktør for KommuneForsikring.
”Som nye ejere vil vi investere kraftigt i en videreudvikling af EIRM, så instituttet kan
udbygge sin position som et centralt videnscenter inden for risikostyring og
risikoledelse i såvel Danmark som internationalt,” siger direktør i EIRM, Finn Kjær
Jensen.
EIRM udvikler viden og værktøjer på risikoområdet, og instituttet tilbyder flere
muligheder for uddannelse og vidensnetværk til danske og internationale
virksomheder og organisationer. EIRM vil endvidere fortsætte udbygningen af Public
Risk Management Organization (PRIMO), der er en forening for risikoledelse i den
offentlige sektor, oprettet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark. PRIMO tæller i
dag mere end 800 topledere og specialister.
EIRM har netop vundet en international pris som ”Risk Service Provider of the Year”,
en hæder, der forpligter virksomheden.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør i EIRM, Finn Kjær Jensen, på
tlf. 88 19 91 10 og på mail: fkj@eirm.dk eller kontakt finansdirektør i Fair Forsikring
Koncernen, Jens Holst på tlf. 77 32 50 40. Læs også mere på www.eirm.dk og
www.primodanmark.dk

