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Risiko og innovation: fra terrorbekæmpelse til den kommunale
servicerolle
- stor konference om risikoledelse i det offentlige Danmark.
Torsdag d. 7. juni 2007 afholder foreningen PRIMO konference om velfærdssamfundets
udfordringer og risikohåndtering i den offentlige administration og forvaltning.
Formålet med konferencen er at inspirere kommunale og offentlige ledere til en
helhedsorienteret og offensiv forståelse af risici: ”Risikoledelse er en del af god offentlig
ledelse, og opgaven for offentlige og kommunale ledere i fremtiden bliver mere offensivt
at håndtere de risici, der knytter sig til sikringen af velfærdssamfundet. PRIMO mener, at
risici ikke kun er begrænsninger, men også åbner muligheder for innovative løsninger,
der gavner såvel borger som lokalsamfund,” udtaler Jesper Hjort, formand for PRIMO
Danmark og kommunaldirektør i Odder.
Derfor sætter konferencen fokus på forholdet mellem risiko, innovation og samfund.
Tidligere overvismand Torben M. Andersen taler om fremtidens velfærdssamfund,
arkitekt Bjarke Ingels fortæller om begrænsning som forudsætningen for kreativitet og
tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen afdækker forholdet mellem dialog og
terrorbekæmpelse. Endelig stiller sociolog Henrik Dahl skarpt på begrebet risikosamfund:
er der virkelig så meget at være bange for?
Konferencens mål er at inspirere den enkelte offentlige leder til at implementere
risikoledelse i sin organisation. Det sker med eksempler på kommunale erfaringer med
risikoledelse. Oplæggene kommer fra Bjarne Winge (direktør, København), der blandt
andet taler om beredskab, Jørgen Clausen (stadsdirektør, Odense) om risici i forbindelse
med ledelse og rekruttering og Hanne Rahbek (sekretariatschef, Holstebro) om
forebyggelse af problemer i serviceudbudet. Søren Sønderby fra KL giver sit bud på
håndteringen af kommunernes økonomiske risici.
Henrik Hassenkam, kommitteret i Finansministeriet, og administrerende direktør i KL
Peter Gorm Hansen afslutter konferencen med en diskussion af forholdet mellem god
offentlig ledelse og risikoledelse.
Konferencens deltagere kommer fra alle dele af det offentlige og kommunale Danmark og
tæller bl.a. kommunaldirektører, specialister og lokalpolitikere.
Kontakt:
Jesper Hjort, formand PRIMO Danmark: mail jesper.hjort@odder.dk, tlf. 2090 2000
PRIMOs sekretariat: mail admin@primodanmark.dk, tlf. 7732 5569
Læs mere om konferencen på www.primodanmark.dk/konference
Download konferenceprogram i pdf. her
Læs mere om PRIMO på presserummet
Om PRIMO
PRIMO Danmark (Public Risk Management Organisation) er stiftet på initiativ af den
danske Kommunaldirektørforening i 2005, og er en del af den europæiske forening
PRIMO Europe. PRIMO Danmarks mål er at yde beslutningsstøtte til kommunerne ved at
udbrede kendskabet til god offentlig risikoledelse og udvikle metoder og værktøjer til en
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helhedsorienteret og innovativ håndtering af kritiske risici i kommunerne. Foreningen
tæller topledere og specialister fra flertallet af de danske kommuner og regioner samt
medlemmer fra statslige institutioner.
I starten af 2007 udsendte PRIMO vejledningen ”Risikoledelse – en kommunal opgave”.
Den er blevet til i et samarbejde mellem ledere og specialister fra en lang række PRIMOkommuner og private virksomheder. Vejledningen kan hentes på
www.primodanmark.dk/vejledning.
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