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Nye toner i Danske Risikorådgivere
Risikostyring bliver et stadig vigtigere arbejde i den offentlige sektor! Det forventes, at kommunerne
lever op til deres ansvar for borgernes sundhed og sikkerhed og kan beskytte dem mod trusler fra fx
ny teknologi, farlige kemikalier og oversvømmelser. Derfor har den nye formand i foreningen
Danske Risikorådgivere, Steen Nedergaard Jensen fra Næstved Kommune, store planer om at
positionere foreningen som en faglig stærk forening.
”Det handler om at forebygge ulykker og skader på borgere, sikre offentlige institutioner mod
indbrud, brand og hærværk, sørge for et godt arbejdsmiljø og for de rigtige forsikringer. Det er
vores mål, at Danske Risikorådgivere i fremtiden vil kunne tilbyde medlemmerne en bred vifte af
opdateret viden, relevante uddannelsestilbud og projektaktiviteter”.
Danske Risikorådgivere har på foreningens generalforsamling i april 2009 valgt ny bestyrelse.
Bestyrelsen ser frem til arbejdet og ønsker at gøre foreningen til en endnu mere professionel og
moderne forening med attraktive medlemstilbud.
Opfyldelsen af de ambitiøse planer skal ske gennem videnscenteret European Institute for Risk
Management (EIRM), som Danske Risikorådgivere for nyligt har indgået aftale med. EIRM skal
fremover yde faglig sekretariatsbistand til foreningen og udvikle relevante tilbud inden for
områderne uddannelse, formidling og projekter.
De første moderniseringstiltag er allerede blevet taget. Hjemmesiden
www.danskerisikoraadgivere.dk har fået en design- og indholdsmæssig opdatering, og det første
nyhedsbrev er blevet udsendt til foreningens medlemmer og sponsorer i maj 2009.
Ultimo april afholdt foreningen en velbesøgt og succesfuld årskonference, hvor mere end 170
deltagere diskuterede risikostyring inden for arbejdsmiljø – herunder sygefraværssituationen i
Danmark. Hans Engell var ordstyrer, og der var indlæg fra både offentlige og private virksomheder.
Der er udgivet en rapport fra konferencen.
Om Danske Risikorådgivere
Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring,
arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst med mere end 300
medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Foreningen spiller en central
rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at
forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker - og også om at bidrage til, at samfundet er gearet
til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Foreningen bliver støttet
økonomisk af en række private virksomheder.
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