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Innovativt værktøj til kommunale ledere
I april 2008 udsender PRIMO Danmark i samarbejde med Ernst & Young ”Kommunal
risikoledelse – i praksis”. Vejledningen udgør et nyt og banebrydende værktøj til
offentlige lederes håndtering af kritiske risici.
Vejledningen er enestående på sit område. Den er bygget op omkring konkrete og
aktuelle eksempler på, hvordan man kan arbejde med styring og gennemførelse af
risikoledelsesprojekter i kommunerne. Den kommer desuden med forslag til forankring af
den samlede risikoledelse i kommunen, herunder inddragelse af revisionen.
Vejledningen er blevet til i et tæt tværfagligt samarbejde mellem en række kommuner,
Rigsrevisionen, Kommunernes Revision samt PRIMOs sekretariat. Ernst & Young har som
partner i PRIMO bidraget med rammeværk og metodik til vejledningen.
Peter Zahlekjær, projektets formand og kommunaldirektør i Sorø Kommune, siger om
den nye publikation:
”Den offentlige leder er underlagt høje krav fra borgere, ansatte i kommunerne og
erhvervsdrivende. Det er vores ansvar at håndtere kritiske risici, som fx at sikre et
velfungerende sundhedssystem, forebygge skolebrande og hærværk, håndtere
plejehjemssager og tilbyde efteruddannelse til vores medarbejdere. Med denne nye
publikation har de kommunale ledere fået et konkret værktøj, og de er langt bedre rustet
til at implementere strategiske beslutninger i organisationen”.
I 2007 udgav PRIMO publikationen ”Risikoledelse – en kommunal opgave”, der
introducerer begrebet risikoledelse. Vejledningen forklarer desuden, hvorfor dette
supplerende ledelsestiltag er både påtrængende og perspektivrigt at gøre brug af i den
offentlige sektor. Daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens
forord understreger vigtigheden af publikationen.
Risikoledelse (eller risk management) bliver i stadig højere grad anerkendt som en
integreret del af god ledelse. PRIMOs nye vejledning vil blive præsenteret og debatteret
på foreningens årlige konference den 12.-13. juni 2008 i Odense.
Om PRIMO
Foreningen PRIMO (Public Risk Management Organisation) har faciliteret samarbejdet
mellem de mange offentlige organisationer og private virksomheder, der har medvirket i
udarbejdelsen af vejledningen.
PRIMO blev stiftet i 2005 på initiativ af Kommunaldirektørforeningen og tæller i dag mere
end 800 ledere og fageksperter fra størstedelen af landets kommuner og regioner.
PRIMO er i dag et af Danmarks største ledelsesnetværk af offentlige og private
virksomheder.
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