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INDLEDNING 
 

Risikostyring er systematisk planlægning af projekter, der skal forebygge skader af enhver art. Skader der 

har materielle og menneskelige omkostninger for Albertslund Kommunes ejendom, ansatte og borgere. 

 

Risikostyringsbegrebet er under udvikling, også i Albertslund Kommune, og man taler i højere grad om ri-

sikoledelse frem for risikostyring. Hvor risikostyring først og fremmest handler om de mange fagspecifikke 

og tekniske aspekter af en organisations risici, handler risikoledelse om at skabe et helhedsorienteret og 

koordineret beslutningsgrundlag i relation til en organisations vitale risici. Flere og flere kommuner er be-

gyndt at implementere risikoledelse, som en del af det bestående ledelsessystem, og det kan meget vel 

tænkes, at Albertslund Kommune vil gå samme vej inden for en kortere årrække.  

 

Risikostyring i Albertslund Kommune 
Risikostyring i Albertslund Kommune er defineret som to hovedområder: Ting og personer.  

 

På tingområdet varetages opgaver vedrørende sikring, vagt, forsikring af fysiske aktiver såsom bygninger, 

biler og inventar, fysisk sikkerhed på legepladser samt information herom. Risikostyring på tingområdet er 

forankret i Miljø- og Teknikforvaltningen.  

 
På personområdet varetages opgaver, der har at gøre med arbejdsskader, arbejdsskadeforsikring, ar-

bejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger og information om initiativer og projekter til ansatte i kommunen. Risi-

kostyring på personområdet er forankret i både Center for Ledelse og Personale og Miljø- og Teknikfor-

valtningen. Forebyggelse af arbejdsskader er forankret i begge forvaltninger og arbejdet sker i tæt samar-

bejde herimellem. 

 

Nedenfor er ansvarsdelingen mellem de to forvaltninger angivet.  

 

Center for Ledelse og Personale er ansvarlige for følgende på personområdet: 

 Det overordnede ansvar for kommunens arbejde med psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Dette gælder 

såvel arbejdet med trivselsundersøgelser som konsulentbistand i forhold til konkrete arbejdsmiljø- 

og trivselsprojekter, generelt og i forhold til den enkelte arbejdsplads.  
 Vedligeholdelse af MEDhåndbog og servicering af MEDorganisationen. 

 

Miljø- og Teknikforvaltningen er ansvarlige for følgende på personområdet: 

 Ansvaret for den mekaniske og fysiske del af arbejdsmiljøområdet, herunder vejledning og rådgiv-

ning af kommunens arbejdspladser mv. 

 Det overordnede ansvar for kommunens arbejde med APV (udvikling, igangsætning og vedligehol-

delse).  

 

Siden 2003 har Albertslund Kommune løbende arbejdet med måden at være forsikret på, både på tingom-

rådet og personområdet. Kommunen har påtaget sig et større økonomisk ansvar i forbindelse med skade-

udgifter og til gengæld fået færre udgifter til forsikringspræmier.  

 

Albertslund Kommune har en risikostyringspolitik, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Risikosty-

ringspolitikken fremgår af bilag 1. 

 

Risikostyring – en ledelsesopgave 
Risikostyring er en ledelsesopgave. Decentralt har ledelsen det overordnede ansvar for risikostyringen på 

ting- og personområdet. Den enkelte leder er ansvarlig for eget område, både hvad angår personsikker-

hed, arbejdsmiljø, legepladssikkerhed, sikring mv.  

 

Centralt er risikostyringsarbejdet organiseret i en styregruppe, der på det strategiske niveau fastlægger 

rammerne for projekter og aktiviteter. Økonomiudvalget har det politiske ansvar for, at risikostyringen gen-

nemføres på grundlag af handlingsplaner og årsrapporter fra risikostyregruppen.  
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Risikostyringsarbejdet er et indsatsområde med reference til direktørgruppen og med drøftelse i Kommu-

neMED. Risikostyregruppens medlemmer er direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen Niels Carsten Bluh-

me, direktør for Sundheds og Socialforvaltningen Tordis Vilidur, konsulent Mette Vestergaard fra Center 

for Ledelse og Personale samt risikostyringskoordinator Frederik Lerche fra Miljø- og Teknikforvaltningen.  

 

På det operationelle niveau nedsætter risikostyringskoordinatoren og konsulenten arbejdsgrupper og etab-

lerer netværk til varetagelse af opgaverne på ting- og personområdet.  

 

Risikostyringskoordinatoren og konsulenten er det koordinerende led mellem det strategiske og operatio-

nelle niveau og udfærdiger statusrapporter og orienterer risikostyregruppen om igangværende aktiviteter 

på kvartalsvise møder.    

 

Det er risikostyringskoordinatorens og konsulentens opgave at understøtte risikostyringsarbejdet på det 

strategiske niveau, dels i forhold til styregruppen, dels på personområdet i samarbejde med MED-

organisationen og sikkerhedsgrupperne. 

 
Fig. 1. Organisationsdiagram – Risikostyring, MED- og arbejdsmiljøorganisation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikostyring – rapportering 
Risikostyregruppen udarbejder 2-årige årsrapporter og handlingsplaner til Økonomiudvalget og Kommu-

nalbestyrelsen. Årsrapporten orienterer om risikostyringsregnskab, skadesbillede, forløb og resultater af 

igangværende projekter, påtænkte initiativer og tiltag på både person og tingområdet. Handlingsplanen 

beskriver kommende initiativer i de kommende to år. Både årsrapporten og handlingsplanen drøftes i 

KommuneMED og i direktørgruppen for at sikre størst mulig forankring i hele organisationen.  

 

Nærværende rapport omfatter såvel årsrapport for 2010-2011 samt handlingsplan for 2012-2013.  
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ÅRSRAPPORT 2010 - 2011 
 
I nærværende afsnit afrapporteres indsatserne fra handlingsplanen 2010 og 2011 samt øvrige indsatser i 

den forgangne periode. 

 
Risikostyringspolitik 
Risikostyringspolitkken, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1999, vurderes i store træk fortsat at 

være i tråd med kommunens politik på området. Det skal dog løbende undersøges om behovet for en 

ændret politik ændres.  

 

I 2011 er det vurderet at kommunens sikringspolitik fra 2006 ikke længere stemmer overens med den 

måde, hvorpå kommunen ønsker at sikre de kommunale bygninger på. Derfor skal sikringspolitikken 

gennemgås og revideres, hvilket forventes opstartet i 2012.  

 

Forsikringsudbud 
I slutningen af 2010 blev afholdt forsikringsudbud på områderne bygning, løsøre, entreprise og motorkøre-

tøjer. Der blev kun modtaget ét tilbud på hvert af områderne. Flere forsikringsselskaber viste indlednings-

vis interesse for udbuddet, men valgte efterfølgende ikke at afgive bud. Årsagen er sandsynligvis det på 

daværende tidspunkt aktuelle skadesbillede på brandområdet i såvel Albertslund Kommune som på Vest-

egnen generelt. Dette medførte tillige. at præmierne på bygning og løsøre steg markant. Stigningen skyl-

des dog også en forbedret forsikringsdækning. Den samlede forsikringspræmie på de udbudte områder 

steg fra ca. 2,1 mio. kr. til 3,1 mio. kr. Langt størstedelen af præmiestigningen hidrørte fra bygning og løs-

øre. Der er fortsat en selvrisiko på 250.000 kr. på bygning og løsøre, mens kaskodækning på kommunens 

køretøjer fortsat er et selvforsikret område.  

   

Den nye forsikringsaftale gælder fra den 1. juni 2011 til den 31. december 2013 med mulighed 

for forlængelse i to år, ét år ad gangen. Aftalen er uopsigelig på bygning, løsøre og entreprise, mens der er 

et opsigelsesvarsel på 6 måneder på motorkøretøjer.     

 

 
AKTIVITETER PÅ TINGOMRÅDET 
Risikostyringen på tingområdet spænder over en bred vifte af forebyggende aktiviteter. Forsikring, ind-

hentning og behandling af skadedata, planlægning og udførelse af sikringsprojekter, foruden samarbejde 

på tværs af forvaltningerne og samarbejde med politiet, SSP m. fl. 

 

Vagten spiller en central rolle i risikostyringsarbejdet i takt med de øgede krav til mere forebyggelse. Som 

en del af den løbende ændrede organisering af risikostyringsarbejdet er mere og mere af det operationelle 

arbejde og planlægning overgået til vagten. Desuden medfører de mange nye sikringstekniske tiltag ekstra 

arbejdsområder for vagten fx til opfølgning på optagelser fra tv-overvågning. 

 

Nedenfor er angivet status på indsatsområder i handlingsplan for risikostyringsarbejdet på tingområdet i 

2010-2011. 

 

Sikringsgennemgang og -investeringer 
For nogle år siden blev der foretaget en sikringsteknisk gennemgang af de kommunale bygninger og det 

har været målet at foretage en revideret gennemgang af bygningerne. Den tidligere gennemgang var dog 

et meget tidskrævende projekt, hvorfor det har været ønsket at ændre konceptet, så det blev mindre res-

sourcekrævende.  

 

Arbejdsgruppen for vagt, sikring og risikostyring vurderer løbende bygningernes sikringstekniske tilstand, 

og der sker løbende en opgradering af bygningernes sikringsniveau, hvis der viser sig behov for dette. 

Bl.a. vurderes bygningerne i forbindelse med større ombygninger, sammenlægninger mv. 
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Arbejdsgruppen har bl.a. gennem sit faglige netværk med andre kommuner høstet erfaringer med, hvor-

dan de sikringstekniske gennemgange kan foretages uden at blive for tidskrævende. Tankerne herfra ar-

bejdes der videre med, således at der i de kommende år foretages sikringstekniske gennemgange på en 

række af kommunens bygninger.  

 

Brandsikring 
Der er udarbejdet retningslinier for forebyggelse af brand på de kommunale bygninger. Retningslinierne 

beskriver enkle tiltag som institutioner og skoler selv kan gøre for at forebygge brand på netop deres byg-

ning. Der er bl.a. retningslinier for placering af affaldscontainere, bålpladser mv. Vagten fører løbende til-

syn med at retningslinierne overholdes.   

 

Der er afholdt møde med beredskabschefen om hvilke bygninger, som anses for værende i højeste risiko-

zone ved brand. Som følge heraf er Kongsholm Gymnasium & HF blevet brandsektioneret, og der er opsat 

røgdetektorer i forbindelse hermed.  

 

Tv-overvågning 
Da tv-overvågningen i Albertslund Kommune er opsat over en årrække, var en del af optageudstyret ned-

slidt og forældet, og der var flere forskellige overvågningssystemer. Derfor er alle de gamle optageenheder 

udskiftet, og et nyt samlet system er blevet implementeret. Dette giver væsentligt forbedret arbejdsvilkår 

for vagten og resulterer i en mere tidssvarende og effektiv tv-overvågning.   

 

Tv-overvågning i Albertslund Centrum er igangsat og der er etableret fiberkabling i centret til transmission 

af billederne til vagtstuen på Rådhuset. Som følge af det planlagte salg af Albertslund Centrum er projektet 

dog blevet midlertidigt bremset, idet det undersøges, hvorvidt kommunen lovligt kan overvåge facader, 

som efter et evt. salg ikke længere er kommunens ejendom. Når dette er afklaret forventes projektet gen-

optaget.  

 

Datatilsynet er den offentlige myndighed, som kontrollerer at tv-overvågningen foretages iht. gældende 

lovgivning. I 2011 besøgte Datatilsynet Albertslund Kommune med dette formål. Tilsynet foretog en grun-

dig gennemgang og havde ingen bemærkninger til den måde, hvorpå Albertslund Kommune foretager tv-

overvågningen.   

 

Autoskader 
Den tidligere årsrapport for risikostyringsarbejdet viste en kraftig stigning i antal og udgifter til både auto-

kasko og autoansvarsskader. Derfor blev det besluttet at iværksætte forebyggende tiltag for at stoppe 

denne udvikling.  

 

Hjemmeplejen er et af de områder, hvor der er mange autoskader. I 2011 har hjemmeplejen implemente-

ret en procedure for brug af hjemmeplejens biler, hvor chaufføren bl.a. ansvarliggøres i højere grad end i 

dag. Dette vil forhåbentligt medføre en reduktion i skadesbilledet.  

 

Desuden blev der planlagt et køreteknisk kursus primært for hjemmeplejen og Materialegården, men pga. 

omfattende omstruktureringer i hjemmeplejen i 2011 blev projektet udskudt.  

 

Personsikkerhed for medarbejdere i Jobcenter mv. 
I Albertslund Kommune er en række medarbejdere særligt udsatte som følge af deres jobfunktion. Det dre-

jer sig primært om medarbejdere i Jobcentret, Borgerservice, Familieafsnittet samt medarbejdere med 

borgerkontakt i Sundheds- og Socialforvaltningen, hvor der er en reel risiko for at blive konfronteret med 

en truende borger. Alle disse medarbejdere sidder på kontorer med flere flugtvejsmuligheder og hvor der 

er installeret overfaldstryk, som alarmerer vagten på Rådhuset. Som noget nyt er overfaldstrykket blevet 

sammenkoblet med mailsystemet, således at når et overfaldstryk bliver aktiveret sendes automatisk en 

mail til den pågældende medarbejderes kollegaer, som derved hurtigt kan komme til hjælp. Ved samtaler 

med borgere, som medarbejderne af erfaring ved kan blive truende, kan vagten være til stede ved selve 
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samtalen eller i umiddelbar nærhed heraf. Som en ekstra sikkerhed er der desuden blevet installeret tv-

overvågning i adgangsvejene og i receptionen på Jobcentret.  

 

Vagttilsyn i bygningerne 
Vagten fører løbende kontrol med tyverialarmanlæg, tv-overvågning, adgangskontrol mv., som er installe-

ret på de kommunale bygninger. Vagten har ved alarmer en meget kort responstid på 5 -10 min. alt efter 

afstand og samtidige alarmer.  

 

Vagten er begyndt at føre statistik over responstider. Den gennemsnitlige responstid er ca. 7 - 8 minutter 

fra en alarm bliver aktiveret til vagten er på stedet. Dette er meget hurtigt i forhold til private vagtværn, hvor 

det nemt kan tage 1 time og mange gange mere, før de er på stedet. Vagten har systematiseret vagtrun-

deringen ved hjælp af en ruteplan, der sikrer, at vagten kommer rundt til alle kommunens ejendomme flere 

gange om ugen.  
 

Vagten fører statistik over en række af vagtens andre serviceydelser. Nedenfor ses nogle af disse nøgle-

tal. Tallene er opgjort ultimo 2011. 

 

Tilsyn med kommunale bygninger 7.000 stk. 

Tilkobling af alarmer (glemt af personale)  700 stk. 

Serviceopgaver ift. borgere og kommunale bygninger 1.700 stk. 

Henvendelser til hjemmeplejen via vagten 8.000 stk. 

 

Henvendelser til hjemmeplejen via vagten omfatter både henvendelser til hjemmeplejen via 
nødkaldsanlæg hos borgerne samt via telefonopkald. Ca. halvdelen af henvendelserne sker via 
borgernes nødkaldsanlæg. Udover regulære nødkald fra borgerne bliver disse nødkaldsanlæg 
også brugt til almindelig kommunikation, hvis en borger ønsker kontakt med hjemmeplejen. Alle 
henvendelser via nødkaldsanlægget registreres i vagtens IT-system. De resterende 4.000 hen-
vendelser via telefon er opgjort på baggrund af en 14 dages test af alle telefonopkald til hjem-
meplejen.    
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AKTIVITETER PÅ PERSONOMRÅDET 
Risikostyring på personområdet omhandler potentielt alt fra sagsbehandling af arbejdsskader, forebyg-

gende aktiviteter med henblik på at nedbringe antallet af arbejdsskader, forebyggelse af krænkende ad-

færd samt forbedring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Aktiviteterne udføres i samarbejde med 

MEDorganisationen og de enkelte arbejdspladser i kommunen.  

 

I handlingsplan for risikostyringsområdet i 2010-2011 har de primære indsatsområder på personområdet 

været færre arbejdsulykker og forankring af procedure for MEDorganisationen i forhold til undersøgelse og 

forebyggelse af arbejdsulykker. 

 

Færre arbejdsulykker 
Et højt fysisk og organisatorisk sikkerhedsniveau og en god sikkerhedskultur er vigtige forudsætninger for 

at kunne forebygge arbejdsulykker. Samtidig er det en forudsætning, at der er et stærkt ledelsesengage-

ment, og at medarbejderne involveres i alle former for aktiviteter, der vedrører sikkerhed. 

 

Ud fra de årlige statistikker over arbejdsulykker i perioden 1996-2010 har man kunnet se, at der på flere af 

kommunens arbejdspladser fortsat sker mange anmeldelser af arbejdsulykker.  

 

I 2011 er der på den baggrund igangsat et projekt, der har til formål at nedbringe antallet af arbejdsulykker 

og arbejdsbetingede lidelser gennem fokus på en styrket sikkerhedskultur.  

 

Projektet er forankret i MEDorganisationen. Projektet omfatter 7 arbejdspladser i kommunen, der er ud-

valgt af de respektive forvaltningsMED på baggrund af kriterier for udvælgelse fastlagt af KommuneMED. 

 

De udvalgte arbejdspladser er: Materialegården, Humlehusene 1 – 7, Dagplejen, Stadion, Brøndagersko-

len samt Børnehuset Lindegården og Solstrålen 
 

Projektet begyndte i foråret 2011 med en kick off temadag for arbejdspladserne. Formålet med temadagen 

var at introducere en række værktøjer til kortlægning og arbejde med risici på den enkelte arbejdsplads. 

Herefter har der været opfølgende møder med MEDudvalgene på de enkelte arbejdspladser i efteråret 

2011 og igen i foråret 2012. 

 

Med udgangspunkt i statistikken for anmeldte arbejdsskader for 2011 kan det konstateres, at der forsat er 

udfordringer at arbejde med, men at resultatet af møderne med de enkelte MEDudvalg også giver et klart 

indtryk af, at der arbejdes seriøst med disse. 

 
Procedure for MEDorganisationen i forhold til undersøgelse og forebyggelse af arbejds-
ulykker 
I kommunens MEDaftale fra 2007 og i kommunens MEDhåndbog er det beskrevet, hvilke opgaver og an-

svar MEDorganisationen og arbejdsmiljøgruppen har i forbindelse med at undersøge og forebygge ar-

bejdsulykker. Målet er, at den strukturerede organisering af opgaver og ansvar vil understøtte arbejdet 

med at skabe den gode sikkerhedskultur og det nødvendige høje sikkerhedsniveau i kommunen;. som for-

udsætning for, at kommunen kan forebygge arbejdsulykker. 

 

Det er vigtigt for effekten af organiseringen, at opgaver og ansvar er kendt i hele organisationen. Ledelsen 

på de forskellige niveauer i organisationen har således et ansvar for, at næste led kender til og tager an-

svar for, at netop de opgaver, som hører ind under det enkelte niveau, bliver varetaget. 

 

Arbejdet i MED er styrket af de erfaringer, organisationen samlet set har gjort sig, bl.a. med arbejdet på 

arbejdsskadeområdet samt den omstændighed, at alle MEDudvalg nu har gennemført MEDuddannelsen. 

Det løbende arbejde, de høstede erfaringer og MEDudvalgenes kompetenceløft betyder derfor, at organi-

seringen nu er kendt i organisationen. 
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RISIKOSTYRINGSREGNSKAB 
Risikostyringsredskabet gør rede for budgetmidler afsat til forebyggende aktiviteter samt for udgifter til 

skader, selvforsikringspuljer og forsikringer.  

 

TINGOMRÅDET – BUDGET OG REGNSKAB 
Der er afsat et årligt beløb på 1 mio. kr. til forebyggende aktiviteter på tingområdet. Herudover blev der i 

forbindelse med beslutning om indgåelse af ny forsikringsaftale afsat 500.000 kr. årligt i perioden 2008-

2010 til brandsikring af de kommunale bygninger. 

 

Tabel 1. Budget og regnskab 2010-2011. Risikostyringspulje - tingområdet 

 2010 2011 

Budget   

Risikostyringspulje 1.041.000 1.048.000 

Overført uforbrugte midler fra tidligere år  1.192.000 943.000 

Brandsikring, tillægsbevilling 500.000 0 

Total 2.733.000 1.991.000 

 

Regnskab 

  

Brandsikring 51.000 625.000 

Adgangskontrol 48.000 0 

Tv-overvågning 1.051.000 54.000 

Ekstra vagttjeneste jul/nytår samt bygningsgen-

nemgang 

103.000 65.000 

Diverse sikring (døre, pengeskabe mv.) 120.000 60.000 

Advokathonorar forsikringsudbud 119.000 72.000 

Tyverialarm 220.000 0 

Honorar forsikringsmægler 0 385.000 

Projekthonorar, information, kontingenter 78.000 66.000 

Total 1.790.000 1.327.000 

 

Nogle af de udgifter, som er opgjort under bl.a. tv-overvågning omfatter aktiviteter i forbindelse med 

brandsikring af de kommunale bygninger. 

 

Styregruppen for risikostyring besluttede i anden halvdel af 2008 at indstille, at udgifter til opsætning af tv-

overvågning i Albertslund Centrum blev finansieret af risikostyringspuljen. Projektet er udskudt af flere om-

gange, hvorfor mindreforbruget fra 2011 på 664.000 kr. søges overført til 2012 til afslutning af projektet.  

 

Fra og med budget 2012 er rammebeløbene til forebyggelse på både ting- og personområdet blevet sam-

let, hvilket bl.a. giver bedre mulighed for at gennemføre omfattende projekter på begge områder afhængig 

af det aktuelle behov. 

 

Tabel 2. Budget 2004-2011. Selvforsikrede skader og skader med selvrisiko (i 1.000 kr.) 

Budget 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Selvforsikrings- 

og selvrisikopulje 
4.712 2.568 2.000 1.283 1.310 1.856 -1.798 1.940 

 

Det ”negative” budget i 2010 skyldes, at der i 2009 var et merforbrug på selvforsikrings- og selvrisikopuljen 

på 3,7 mio. kr. grundet udgifter afholdt i forbindelse med branden på Kongsholmcentret. Merforbruget blev 

overført til 2010, som dermed fik et ”negativt” budget.  
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PERSONOMRÅDET – BUDGET OG REGNSKAB 
Den endelige udgift i forbindelse med en arbejdsskade hørende til et skadeår, dvs. det år skaden sker, 

kendes normalt først flere år efter afslutningen af det pågældende år. Dette skyldes en række faktorer.  

 

For eksempel anmeldes alle skader ikke umiddelbart efter skaden er indtruffet, idet den skadelidte måske 

ikke føler nogen gener på selve skadestidspunktet men først senere. Desuden kan konsekvensen af en 

arbejdsskade trække ud, og først når den er afsluttet, bestemmes erstatningens størrelse. De første år 

med selvforsikring vil skadeudgifterne være lave, til gengæld stiger udgifterne indtil et vist niveau.  

 

Revisionsfirmaet Deloitte foretog i 2009 en vurdering af de forventede årlige arbejdsskadesudgifter i perio-

den 2005-2009. Analysen viser en forventet udgift til skader i perioden på 15,6 mio. kr. svarende til en 

gennemsnitlig årlig udgift på 3,1 mio. kr.  

 

Det skal bemærkes, at de faktiske udgifter godt kan afvige væsentligt herfra, da der kun skal ganske få (2-

3) alvorlige ulykker til i et givent år, før udgiften vil blive væsentligt højere. Tilsvarende kan der opleves la-

vere udgifter i år med et positivt skadesforløb. 

 

I budgettet afsættes et beløb til skadeudgifter. Skadeudgifterne er som nævnt forventede udgifter og kan 

ikke betragtes som endelige tal. For at kvalitetssikre budgetteringen gennemfører Miljø- og Teknikforvalt-

ningen med jævne mellemrum en analyse af årets skader med anvendelse af et eksternt revisionsfirma. 

På det grundlag kontrolleres, om det afsatte beløb til skader skal justeres.  

 

I 2012 foretages en opdateret vurdering af de forventede årlige arbejdsskadeudgifter i årene fremover. 

 

Tabel 3. Budget 2010 og 2011 

Albertslund Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. 

 2010 2011 

Estimerede skadeudgifter og –behandling 4.487.000 4.577.000 

Forebyggende aktiviteter    684.000 698.000 

Overført uforbrugte midler fra foregående år  37.000 569.000 

Total drift 5.208.000 5.844.000 

 

Tabel 4. Regnskab personområdet 2010 og 2011 

 2010 2011 

Gjensidige arbejdsskadeforsikring, skadeudgifter 403.000 737.000 

Gjensidige arbejdsskadeforsikring, administrationsbidrag  137.000 166.000 

Ankestyrelsen, administrationsbidrag for arbejdsskadesager 71.000 168.000 

Arbejdsskadestyrelsen, adm. bidrag 166.000 371.000 

Gjensidige arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning 200.000 205.000 

Falck Healtcare 382.000 763.000 

AES 439.000 556.000 

Arbejdsskadeforsikring i alt 1.797.000 2.967.000 

Rammebeløb forebyggende aktiviteter 152.000 111.000 

Personområdet i alt 1.949.000 3.078.000 

 

Forskellen mellem udgifterne til Falck Healtcare i de to år skyldes, at kommunen i 2010 fik penge retur fra 

for meget betalt honorar i 2009.  

 

Mindreudgiften på ca. 1,1 mio. kr. på rammebeløbet til forebyggende aktiviteter på arbejdsskadeområdet 

skyldes, at pilotprojekt om etablering af sikkerhedskultur og forebyggelse af arbejdsskader på udvalgte ar-

bejdspladser er blevet forsinket. Desuden er APV- og trivselsundersøgelsen for alle de kommunale ar-

bejdspladser udskudt til gennemførelse i foråret 2012. De uforbrugte midler søges overført til det videre 

arbejde i 2012. 
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FORSIKRINGSUDGIFTER 
Formålet med den høje grad af selvrisiko og selvforsikring har været at holde forsikringsudgifterne i ro og 

forebygge voldsomme præmiestigninger. 

 

Den 31. maj 2010 blev kommunens forsikringsaftaler på områderne bygning, løsøre, entreprise og motor-

køretøjer opsagt. For at skaffe den nødvendige tid til at gennemføre et nyt forsikringsudbud på de udbudte 

områder, blev der er tegnet en midlertidig forsikringsdækning på ét år hos et andet forsikringsselskab. Den 

nye varige aftale trådte i kraft den 1. juni 2011. 

 

Tabel 5. Udgifter til forsikringspræmier 2003-2011( i 1.000 kr.) 

 
*) Fra 2005 selvforsikret på arbejdsskadeområdet, dog med administrationsordning m. katastrofedæk-

ning. 

 

Det i 2011 afholdte forsikringsudbud medførte præmiestigninger på områderne bygning/løsøre og auto an-

svar/kasko. Årsagen hertil skyldes flere faktorer: Den manglende konkurrence som følge af at der kun blev 

modtaget ét tilbud, den aktuelle skadesfrekvens i Albertslund og på Vestegnen som helhed samt en for-

bedret forsikringsdækning.  

 

 

SKADESBILLEDE 2010 og 2011 
Miljø- og Teknikforvaltningen samt Center for Ledelse og Personale fører statistik over skader og tilhøren-

de udgifter på person- og tingområdet. Formålet er at få et overblik over de aktuelle skader og på udviklin-

gen over en årrække.   

 

TINGSKADER 
Tingskadeområdet i 2010 og 2011 har været præget af branden på Spætten i foråret 2010, hvor institutio-

nen blev totalskadet. Alt det brændte inventar er blevet erstattet, mens erstatningen efter bygningen ikke 

er udbetalt endnu.  

 

Det er fortsat vigtigt at fastholde en struktureret og målrettet indsats baseret på systematisk forebyggelse 

og hurtig respons, når skaderne sker. Desuden er et forebyggende pædagogisk arbejde nødvendigt for at 

forhindre fremtidige brande. 

 

Samarbejde om risikostyring mellem Miljø- og Teknikforvaltningen, SSP-medarbejderne i Børne- og Unge-

forvaltningen samt bygningsbrugerne er også i denne henseende af stor betydning for det forebyggende 

arbejde.  

 

Brand 
Som før nævnt nedbrændte Børnehaven Spætten i foråret 2010. Branden var påsat ved at smide ting ned 

gennem et ovenlysvindue og så tænde ild til dette. Ilden fik herefter lov til at brede sig, og da brandvæsnet 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bygning 

Løsøre 
4.147 3.539 3.614 2.802 2.546 1.318 1.509 1.863 2.437 

Ansvar 

Ulykke 
434 491 505 495 509 690 721 726 745 

Auto ansvar 

Auto kasko 
644 418 427 341 377 385 468 427 638 

Rejseforsik-

ring 
- - - - - - 92 35 35 

Arbejds- 

skade 
1.281 10.010 328*) 367 378 185 194 200 205 

Total 6.446 14.401 5.141 3.973 3.810 2.340 2.984 3.251 4.060 
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nåede frem, stod bygningen ikke til at redde. Den samlede skadesudgift er opgjort til 7,1 mio. kr. inkl. 

moms. Albertslund Kommune har som følge af skaden haft direkte udgifter til selvrisiko på både bygning 

og løsøre svarende til i alt ca. 500.000 kr. Hertil kommer et ukendt beløb til interne udgifter primært i form 

af forbrugt tid.  

 

I 2011 opstod der brand på det tidligere Fritidshjemmet Storken, som er en lejet ejendom. Ejendommen 

havde stået ubenyttet i flere år. Ved branden opstod der omfattende skader på bygningen.  

 

Beredskabsstyrelsen udarbejder statistik over antallet af udrykninger i de enkelte kommuner. I 2010 og 

2011 rykkede brandvæsnet ud til henholdsvis 179 og 130 brande i kommunen. Her er tale om alle brande i 

kommunen og altså ikke kun på de kommunale bygninger. 

 

Vagten har som tidligere år haft særlig fokus på en række store bål, som blev antændt på bålpladserne på 

kommunens institutioner. Dette var flere gange til fare for bygninger ligesom der blev forøvet hærværk og 

institutionernes ejendele blev anvendt som brænde til bålet. Vagten kørte derfor hen over sommerperioden 

en lang række ekstra tilsyn med særlig fokus på dette problem.  

 

Omkring jul og nytår har vagten øget fokus på forebyggelse af påsatte brande. Dette sker bl.a. ved øget 

tilsyn samt egentlig fast vagt ved særlige udsatte steder, hvor der vurderes at være stor risiko for ildspå-

sættelse. Fx var der en fast vagt udstationeret ved de kommunale bygninger i Hedemarken nytårsaften.  

 

Husejer  
Husejerskader omfatter skader på bygning i forbindelse med brand, vand, lyn og indbrud. I 2010 og 2011 

oversteg kun branden på Spætten selvrisikobeløbet på 250.000 kr.  

 

Den 2. juli 2011 blev hele Danmark ramt af et stort skybrud. Albertslund blev ikke så hårdt ramt som andre 

kommuner, men der var dog en del skader på både bygning og løsøre. I løbet af året opstod flere andre 

skybrud, som forårsagede skader. Bl.a. blev alt høet på Albertslund Ridecenter opfugtet, så det måtte de-

strueres. De øgede udgifter i forbindelse med vandskader er én af årsagerne til, at skadesudgifter på dette 

område steg markant fra 2010 til 2011.  

 

I både 2010 og 2011 er registreret en stigning i antallet af indbrud og udgifterne forbundet hermed. I man-

ge af tilfældene kommer tyvene ikke af sted med tyvegods, da mange institutioner og skoler sikrer deres 

værdifulde udstyr ved bl.a. at låse det inde i pengeskabe. Indbruddene resulterer dog i udgifter til reparati-

on af bygning og inventar efter indbrud.  

 

Antallet af husejerskader er steget fra 17 skader i 2009 til henholdsvis 36 og 53 skader i 2010 og 2011.  

 

Autokasko og autoansvar 
Kaskoskader på kommunens biler er et selvforsikret område. Antallet af skader er steget fra 29 i 2009 til 

henholdsvis 47 og 39 skader i 2010 og 2011. Udgifterne er tilsvarende steget fra 450.000 kr. i 2009 til ca. 

730.000 kr. i både 2010 og 2011. 

 

Antallet er autoansvarsskader er steget stødt frem til 2009, hvor der var 43 skader. I 2010 og 2011 er der 

sket et markant fald til henholdsvis 19 og 9 skader. Ligeledes er udgifterne inkl. reserver faldet markant fra 

410.000 kr. i 2009 til 89.000 kr. i 2011.  

 

Glasskader 
Glasskader på kommunens ejendomme er et selvforsikret område, hvor udgifter dels betales over den 

centrale glaskonto, dels over bygningsvedligeholdelsesrammen.  

 

Udgifter til glasskader på de kommunale bygninger er faldet markant fra 1 mio. kr. i 2009 til ca. 700.000 kr. 

i både 2010 og 2011. I samme periode er antallet af glasskader faldet fra 309 i 2009 til 249 skader i 2011. 

Der er dog fortsat tale om et relativt højt antal skader. I 2011 har bl.a. Hyldagerskolen været hårdt ramt. 

Når skolen fraflyttes i sommeren 2012 er der en betydelig risiko, at denne skadesudvikling vil eskalere.   
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Ansvarsskader 
Området er fuldt forsikret uden selvrisiko. Antallet af ansvarsskader er stegt fra 16 skader i 2009 til hen-

holdsvis 33 og 20 i 2010 og 2011. Til gengæld er udgifterne inkl. hensættelser i samme periode faldet fra 

924.000 kr. i 2009 til henholdsvis 1.120.000 kr. og 320.000 kr. i 2010 og 2011. Det store hensættelsesbe-

løb i 2010 hidrører hovedsagligt fra en skade på en dreng i dagtilbud i kommunen.   

 

 

SKADEUDGIFTER OG ANTAL SKADER 
De følgende tabeller redegør for de omkostninger Albertslund Kommune har haft i forbindelse med udgifter 

til udvalgte skader i perioden 2002 – 2011 og for antallet af udvalgte skader i samme periode. 

 

Tabel 6. Skadeudgifter i perioden 2002-2011  

Fra 2008 er selvrisikoen på 250.000 kr. pr. skade. Løsøretyveri og auto kasko er selvforsikret. Skadesud-

gifter betales over den centralt afsatte pulje.   

*) Bygningsskader i forbindelse med storm-, vand-, lyn- og indbrudsskader samt hærværk på kunst. 

 

Tabel 7. Hærværk og graffiti  

Selvforsikret. Skadeudgifter betales over bygningsvedligeholdelsesrammen samt den centrale glaskonto.  

 

Tabel 8.  Forsikrede skader – ting. Auto ansvar  

Fuld forsikret, ingen selvrisiko. Udgifter er inkl. reserver. 

 

Tabel 9. Forsikrede skader - ansvar  

Fuld forsikret, ingen selvrisiko. Beløb angivet inkl. hensættelser 

 

 
 
 
 
 
 

1.000 kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bygningsbrand 4.704 181 110 0 76 21 97 4.029 8.784 26 

Løsørebrand 488 528 90 0 23 10 43 1.416 1.209 326 

Løsøre tyveri 483 390 191 643 401 206 153 221 113 150 

Løsørevand, andet 18 53 122 0 110 65 53 0 96 157 

Husejer *) 1.767 306 422 21 364 115 185 677 201 632 

Auto kasko 486 702 245 208 482 234 443 450 742 724 

Total 7.946 2.161 1.180 872 1.456 651 974 6.343 11.145 2.015 

Heraf AK skade-

udgifter 

selvrisiko og selv-

forsikring 

  682 663 1.456 651 974 5.253 1.503 2.015 

 1.000 kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hærværk 

glas 
222 264 461 616 1.106 595 1.069 1.007 656 728 

1.000 kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Auto  

ansvar 
140 245 131 158 217 136 228 410 241 89 

1.000 kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ansvar 83 137 46 105 302 433 247 924 1.120 320 



ÅRSRAPPORT 2010-2011 SAMT HANDLINGSPLAN 2012-2013 FOR RISIKOSTYRINGSOMRÅDET 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 13 

Antal skader 
Nedenstående figurer viser antal anmeldte skader på udvalgte områder i perioden 2002-2011. 

 

Figur 2. Bygnings- og løsørebrand, løsøretyveri og husejer 

Bygning- og løsørebrand, husejer samt løsøretyveri

12 10
1 0 1 1 3 6 4 3

12
19

1 0 2 1 1 2 1 1

77

54

25

38 39

20 20
14 13 10

62

50

28
35

20 19
29

17

36

53

0

10
20

30

40
50

60

70
80

90

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

År

A
n

ta
l s

ka
d

er Bygningsbrand

Løsøre brand

Løsøretyveri

Husejer

 
 

Figur 3. Autokasko og autoansvar 
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Figur 4. Glasskader 
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Figur 5. Ansvar, børneulykke og brilleskader 
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ARBEJDSSKADER 
Hvert år udarbejder Center for Ledelse og Personale en statistik over anmeldte arbejdsskader, som er sket 

i Albertslund Kommune. Statistikken sendes til MEDorganisationen, hvor ansvaret for opfølgning på ar-

bejdsskaderne er placeret.  

 

I 2010 er der modtaget 187 anmeldelser om arbejdsskader, heraf er de 6 anmeldt som arbejdsbetingede 

lidelser. 16 af anmeldelserne relaterer til skader sket i 2009. Her ud over er der modtaget 12 anmeldelser 

på brilleskade uden personskade.  

 

I 2011 er der modtaget 183 anmeldelser om arbejdsskader, heraf er de 8 anmeldt som arbejdsbetingede 

lidelser. Tre af anmeldelserne relaterer til skader sket i 2009, mens 14 af anmeldelserne relaterer sig til 

skader sket i 2010. Her ud over er der modtaget 8 anmeldelser på brilleskade uden personskade. 

 

Nedenfor ses graf over udviklingen af antal arbejdsskader fra 2004 - 2011.  
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Figur 6. Udviklingen i antal anmeldte arbejdsskader 
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Antallet af arbejdsskader er steget fra 2009 til 2010 og er stagneret i 2011.  

 

Årsagen til den generelle stigning fra 2004 er et udtryk for et øget fokus på arbejdsskadeområdet, hvilket 

resulterer i, at flere og flere hændelser anmeldes som arbejdsskader.  

 

Det kan dog også være et udtryk for en regulær stigning i antallet af arbejdsskader og dermed også for ri-

sikoen for store menneskelige og økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Nedenfor er angivet de udgifter, der er afholdt i forbindelse med arbejdsskader i perioden 2005 - 2011.  

 

Tabel 10. Forsikrede skader – personer. Arbejdsskade 

Skader anmeldt til Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Fuld forsikret ind til 2005, herefter selvforsikret.  

 

 

 

 

Tabel 11. Anmeldelser fordelt på stillingskategorier 

 

Funktion / Stilling 

Antal  

anmeldelser 

2010 

Antal  

anmeldelser 

2011 

Social- og sundhedshjælpere/assistenter, syge-

hjælpere mv. 
62 72

Sygeplejersker 5 4

Lærere/børnehaveklasseledere 13 23

Pædagoger/medhjælpere/studerende 46 46

Dagplejer 1 0

Sundhedsplejerske 1 0

Rengøringspersonale  2 1

Køkkenpersonale/kok 5 4

Tekniske servicemedarb./tekn. konsulent 11 7

Specialarbejdere 11 9

Mekanikere/håndværkere 2 1

Livredder 1 0

Fysioterapeut/fodterapeut 2 0

1.000 kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Arbejdsskade 42 302 709 2.759 1.828 403 737 
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Kontorpersonale 8 8

Socialformidlere/jobkonsulenter/projektleder 7 6

Støttepæd./omsorgsm./familiebeh./psykolog 7 0

Klinikassistent 1 1

Bibliotekarer 2 0

Psykolog 0 1

I alt 187 183

 

Tabel 12. Anmeldelser fordelt på sektorer 

 Anmeldelser 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Sundhed og  
Social 41 

 
69 47 57 71 82

 
87 

Børn og Unge 
- skolesektor 
- daginst. 

26 
22 

 
30 
21 

37
27

35
20

40
16

42
29

 
44 
28 

Miljø og Teknik 13 7 17 15 19 17 16 

Kultur og Fritid 3 4 3 5 5 6 1 

Administration 
(Rådhuset) 2 

6 3 9 7 11 7 

Ikke identificeret 2 0 0 0 0 0 0 

I alt 109 135 134 141 158 187 183 

 

Over hele perioden ses en kraftig stigning af anmeldelser inden for Sundheds- og Socialforvaltningens ar-

bejdsmiljøgrupper, senest med en stigning på over 20 % fra 2009 til 2011. Over 45 % af alle arbejdsska-

deanmeldelser i kommunen hidrører dette område. 

 

Der ses endvidere en kraftig stigning på 75 % daginstitutionsområdet i Børne- og Ungeforvaltningen i for-

hold til 2009.  

 

Bemærk at ovenstående tabel ikke angiver skadesfrekvensen i forhold til antallet af ansatte, der hører un-

der de enkelte forvaltningsområder.  

 

Nedenfor er angivet udviklingen af de hyppigst forekommende typer af arbejdsskader inden for de enkelte 

sektorer. 

 

Tabel 13. Typer arbejdsskader fordelt på sektorer 

Nedenfor nævnes de hyppigst forekommende hændelsesforløb i forbindelse med arbejdsskader på ud-

valgte forvaltningsområder i perioden 2005-2011. 

 

Sundheds- og Socialforvaltningen 

Typer arbejdsskader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Forvridningsskader/brud  12 18 17 16 32 26 27 

Psykisk- og eller fysisk vold 3 21 7 16 18 34 38 

Fald 8 7 2 6 10 11 7 

Stik fra kanyle 7 1 8 8 7 6 5 

Arbejdsbetingede lidelser 7 5 4 3 4 2 6 

 

Skolesektoren 

Typer arbejdsskader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Forvridningsskader/brud mv. 5 8 9 13 16 11 22 

Psykisk- og eller fysisk vold 10 11 18 14 14 20 13 

Fald 5 8 6 8 5 6 6 

Arbejdsbetingede lidelser - 2 - - 3 1 - 
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Daginstitutionsområdet 

Typer arbejdsskader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Forvridningsskader/brud  10 8 7 7 6 17 16 

Psykisk- og eller fysisk vold - 4 3 - 2 - 1 

Fald 4 4 9 4 5 10 5 

Arbejdsbetingede lidelser - 3 1 1 1 - - 

 

Miljø- og Teknikforvaltningen 

Typer arbejdsskader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Forvridningsskader/brud  3 2 3 5 6 5 3 

Psykisk- og eller fysisk vold 1 1 1 - - - - 

Fald 3 3 3 2 2 5 6 

Arbejdsbetingede lidelser 1 1 1 2 2 2 1 

 
Det samlede antal fraværstimer angivet som tilskadekomst i tjenesten (TT-fravær) udgjorde i 2010 og 2011 

henholdsvis 9.014 timer og 5.743 timer, hvilket svarer til henholdsvis ca. 4,7 og 3,0 årsværk for en fuld-

tidsstilling. Til sammenligning var TT-fraværet i 2009 til på 5.202 timer svarende til ca. 2,7 årsværk.  

 

 

FALCK HEALTHCARE   
I henhold til aftale med Falck Healthcare kan alle ansatte få psykologisk bistand i følgende tilfælde: 

 

Arbejdsulykker, herunder trafikulykker, under udførelsen af arbejdet 

 Ved arbejdsrelateret vold og trusler 

 Ved arbejdsrelaterede pludselige dødsfald 

 Ved manglende trivsel på arbejdspladsen 

 

I forhold til rådgivning om misbrug tilbydes kommunens ansatte og deres pårørende rådgivning i forbindel-

se med den ansattes eventuelle problemer med alkohol, medicin illegale stoffer og ludomani. 
 
Statistik 

Statistikken er inddelt i følgende fire kategorier: Ulykke, akut dødsfald, stress og misbrug. 

 

Under stress hører:    Under ulykke hører: 
 Samarbejdsproblemer    Vold 
 Omstrukturering   Trusler 
 Rollekonflikter/rolleuklarheder  Transport 
 Udbrændthed   Drukne 
 Fyring    Røveri 
 Mobning og chikane   Tilskadekomst 

 
Tabel: 14 Statistik for perioden 1. januar – 31. december 2010 
 Ulykke Akut  

dødsfald 

Stress Misbrug 

Kulturforvaltningen 0 0 1 0 

Miljø- og Teknik- 

forvaltningen 

1 1 2 0 

Sundheds- og Social- 

forvaltningen 

6 0 29 0 

Børne- og Undervisnings- 

forvaltningen 

12 0 49 1 

Fællesforvaltningen 0 0 2 0 

I alt 19 1 83 1 
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Tabel 15: Statistik for perioden 1. januar – 30. november (bemærk) 2011 
 Ulykke Akut  

dødsfald 

Stress Misbrug 

Kulturforvaltningen 1 0 2 0 

Miljø- og Teknik- 

forvaltningen 

0 0 3 0 

Sundheds- og Social- 

forvaltningen 

4 0 17 0 

Børne- og Undervisnings- 

forvaltningen 

5 0 42 0 

I alt 10 0 64 0 
 
Bemærk at opgørelsen fra 2011 ikke omfatter december måned.  

 

Fra 2010 til 2011 ses et fald i det samlede antal henvendelser fra 104 i 2010 til 74 i 2011. Det er især hen-

vendelser vedr. stress og ulykker der falder.  
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HANDLINGSPLAN 2012 – 2013 
 
Risikostyring er med årene blevet en mere og mere integreret del af driften i Albertslund Kommune uden 

at ledelse og medarbejdere nødvendigvis betragter det som værende risikostyring. Fældning af gamle ud-

tjente træer, beskæring af beplantninger så områder fremstår lysere, sikkerhed på legepladser, vedlige-

holdelse af bygninger, veje og stier, gode forflytnings- og løftetekniker på plejehjem og institutioner samt 

rabat til fitnesscenter for medarbejdere er alle eksempler på risikostyringstiltag, som er en naturlig del af 

driften i Albertslund Kommune.    

 

For at sikre udviklingen på risikostyringsområdet er det dog også nødvendigt at supplere med en række 

centralt iværksatte initiativer og projekter.   

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007, at der fremover udarbejdes 2-årige handlingsplaner, og at risiko-

styringsarbejdet som følge heraf afrapporteres til Økonomiudvalget hvert andet år. Herved skabes bedre 

sammenhæng til virksomhedsplanerne og de 2-årige planer giver bedre mulighed for at kunne foretage en 

langsigtet og strategisk risikostyring.  

 

Handlingsplanen beskriver de initiativer og projekter, det er planlagt at arbejde med i 2012 og 2013 på bå-

de ting- og personområdet.  

 

Information, samarbejde og netværk 
En af betingelserne for succesfuld risikostyring på både person- og tingområdet er, at der er etableret et 

velfungerende samarbejde mellem de involverede aktører såvel internt i organisationen som eksternt. Et 

succesfyldt samarbejde kræver information, viden, inddragelse og medbestemmelse også på risikosty-

ringsområdet.  

 

Alle kommunens ansatte er vigtige for, at der kan udføres effektiv risikostyring med færre skader til følge. 

Dette drejer sig både om arbejdsskader, indbrud, brand mv. Desuden spiller borgerne også en vigtig rolle 

med henblik på passe på deres egen by. 

 

Derfor vil der i 2012 og 2013 blive arbejdet med at styrke kommunikationen med brugere af de kommunale 

bygninger samt de kommunale arbejdspladser samt at gøre risikostyringsarbejdet mere synligt i organisa-

tionen. Der er bl.a. behov for mere detaljerede retningslinier for, hvornår en arbejdsskade skal anmeldes. 

Den nye medarbejderside (intranettet) skal i højere grad anvendes til at udbrede information og viden om 

risikostyringsarbejdet samt give bedre muligheder for selvbetjening for kommunens ansatte fx i tilfælde af 

skader. 

 

Af centrale interne samarbejdspartnere kan nævnes SSP-afdelingen i Børne- og Ungeforvaltningen om 

generel forebyggelsesindsats på tingområdet og Byg og Brand teamet i Miljø- og Teknikforvaltningen om-

kring samarbejde om forebyggelse på brandområdet. På personområdet er MEDorganisationen en vigtig 

medspiller.  

 

På både person- og tingområdet skabes og udvikles netværk med eksterne samarbejdspartner. Det er 

bl.a.  

 Vestegnens Politi 

 Risikostyringskoordinatorer og vagtledere i omkringliggende kommuner 

 Danske Risikorådgivere, en landsdækkende forening af offentlige risikostyringskoordinatorer og private 

aktører 

 PRIMO, en forening til fremme af offentlig risikoledelse med deltagere af både offentlige og private ak-

tører 

 SAM, Selskab for Arbejdsmiljø.  

 

Disse samarbejder og netværk skal løbende vedligeholdes og udvikles for at fastholde risikostyringsind-

satsen.  
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Der har for nogle år siden været et fast netværk af risikostyringskoordinatorer og vagtledere i kommunerne 

på Vestegnen, men dette samarbejde ophørte hen af vejen. Albertslund Kommune vil i 2012 og 2013 tage 

initiativ til at etablere netværket igen i en form, som giver mening og værdi for de involverede kommuner.    

 

Forsikringsudbud 
Som følge af at en del af kommunens forsikringer blev opsagt blev der i slutningen af 2010 afholdt EU-

udbud på disse forsikringsområder og nye forsikringsaftaler blev etableret på de udbudte områder. De re-

sterende forsikringer blev forlænget i to år og udløber med udgangen af 2012, hvorfor de skal udbydes 

igen. Det drejer sig om områderne erhvervs- og produktansvar, bestyrelsesansvar, ansvar for ejendoms-

oplysninger, forureningsuheld, kriminalitetsforsikring, arbejdsskadeforsikring, rejseforsikring og kollektiv 

ulykke. I forbindelse med forsikringsudbuddet skal det overvejes om nogle af de nuværende forsikrings-

dækninger, især på ulykkesområdet, skal udgå samt om andre og nye områder skal forsikres.  

 

Albertslund Kommune har en administrationsaftale med en forsikringsmæglervirksomhed, der bistår Miljø- 

og Teknikforvaltningen i arbejdet med skadesbehandling, forsikringsadministration mv. Den nuværende af-

tale udløber med udgangen af 2012, og området skal derfor udbydes igen. 

 

 

TINGOMRÅDET 
Risikostyring på tingområdet omhandler opgaver vedrørende sikring, vagt, forsikring af fysiske aktiver så-

som bygninger, biler og inventar, fysisk sikkerhed på legepladser samt information. Risikostyring på ting-

området er forankret i Miljø- og Teknikforvaltningen.  

 

Vagten spiller en stadig stigende rolle i risikostyringsarbejdet i takt med de øgede krav til mere forebyggel-

se. Desuden medfører de mange nye sikringstekniske tiltag ekstra arbejdsområder for vagten.  

 
Sikringsgennemgang  
For nogle år siden blev der foretaget en sikringsteknisk gennemgang af de kommunale bygninger og det 

har været målet at foretage en revideret gennemgang af bygningerne. En sikringsteknisk gennemgang er 

en gennemgang, hvor der ses på en række sikringstekniske elementer fx hvordan de værdigenstande op-

bevares, om bygningen er tilstrækkeligt sikret mod brand og tyveri mv. Gennemgangen foretages i samar-

bejde med den decentrale leder. 

 

Den tidligere gennemgang var et meget tidskrævende projekt, hvorfor det har været ønsket at ændre kon-

ceptet, så det blev mindre ressourcekrævende. Samtidig skal gennemgangen ses som en måde at styrke 

kommunikationen med brugerne af de kommunale bygninger samt at udbrede viden om risikostyring. 

 

Arbejdsgruppen har bl.a. gennem sit faglige netværk med andre kommuner høstet erfaringer med, hvor-

dan de sikringstekniske gennemgange kan foretages uden at blive for tidskrævende. Tankerne herfra ar-

bejdes der videre med, således at der kan udarbejdes et koncept for en sikringsteknisk gennemgangen. 

Konceptet skal i de kommende år anvendes på de kommunens ejendomme, hvor der vurderes at være 

størst risiko for skader.   

 

Gennemgangen skal ses i sammenhæng med revidering af kommunens sikringspolitik, som beskriver 

hvordan de kommunale ejendomme skal sikres. Politikken er godkendt i 2006, og der er behov for en gen-

nemgang og evt. revision af denne.    

 

Brandsikring 
Kommunens strategiske arbejde med brandsikring af de kommunale bygninger skal fastholdes. Det drejer 

sig dels om den adfærdsregulerende del, som omhandler brugen af bygningerne. Det er vigtigt, at bruger-

ne af de kommunale bygninger er bevidste om, hvordan de med simple tiltag kan minimere risikoen for en 

brand på deres ejendom.  
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I tillæg hertil er den byggetekniske del af forebyggelsen, som bl.a. omhandler brandsektionering og brand-

alarmer. På dette område skal der udarbejdes en plan for, hvordan kommunens bygninger skal brandsik-

res i fremtiden. Arbejdet med brandsikringen af de kommunale bygninger foretages i tæt samarbejde med 

beredskabschefen. 

 

Tv-overvågning 
Tv-overvågningen i Albertslund Centrum er blevet bremset som følge af det eventuelle salg. Projektet er i 

gang, men inden det kan afsluttes skal det sikres, at Albertslund Kommune ikke overtræder lovgivningen 

ved at opsætte og vedligeholde tv-overvågning på 3. mands facade. Når dette afklaret kan projektet 

igangsættes igen og færdiggøres. 

 

Tv-overvågning er et af flere mulige sikringstiltag og anvendes primært ved gentagne hændelser, der er 

vanskelige at forebygge ved andre sikringstiltag. Tv-overvågning kan også være aktuel på steder der lig-

ger afsides, og som det tager vagten længere tid at nå i tilfælde af alarm. Tv-overvågning sker efter Data-

tilsynets retningslinjer på området samt kommunens egne retningslinier.  

 

Autoskader 
Der ses fortsat et højt antal skader på de kommunale biler og selvom antallet af skader falder lidt, så stiger 

udgifterne på de selvforsikrede områder i forhold til 2009. Der er derfor behov for at lave indsatser, som 

kan reducere antallet af skader og tilhørende udgifter. Derfor videreføres målet fra sidste handlingsplan, 

hvor der sættes fokus primært på hjemmeplejen og Materialegården med henblik på at forbedre medar-

bejdernes køreegenskaber. Dette kan bl.a. gøres med køreteknisk kurser, kampagner mv.  

 

 

PERSONOMRÅDET 
 

Målet for risikostyring på personområdet er gennem etablering af en styrket sikkerhedskultur at nedbringe 

antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. I sammenhæng hermed er målet, at dette arbejde 

understøttes og forankres i MEDorganisationen. 

  

Færre arbejdsskader 
Et højt fysisk og organisatorisk sikkerhedsniveau og en god sikkerhedskultur er vigtige forudsætninger for, 

at kommunen kan forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Samtidig er det en forudsæt-

ning, at der er et stærkt ledelsesengagement, og at medarbejderne involveres i alle former for aktiviteter, 

der vedrører sikkerhed. 

 

Ud fra de årlige statistikker over arbejdsulykker i perioden 1996-2010 kan man se, at der inden for flere af 

kommunens arbejdsområder bliver ved med at være et højt antal arbejdsulykker.  

 

Stærk sikkerhedskultur på udvalgte arbejdspladser 

På baggrund af ovenstående er der i 2011 igangsat et projekt, der har til formål at nedbringe antallet af ar-

bejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser gennem fokus på en styrket sikkerhedskultur.  

 

Projektet er forankret i MEDorganisationen. Projektet omfatter 7 arbejdspladser i kommunen, der er ud-

valgt af de respektive forvaltningsMED på baggrund af kriterier for udvælgelse fastlagt af KommuneMED. 

 

De udvalgte arbejdspladser er: Materialegården, Humlehusene 1 – 7, Dagplejen, Stadion, Brøndagersko-

len samt Børnehuset Lindegården og Solstrålen. 

 

Projektet begyndte i foråret 2011 med en kick off temadag for arbejdspladserne. Formålet med temadagen 

var at introducere en række værktøjer til kortlægning og arbejde med risici på den enkelte arbejdsplads. 

Herefter har der været opfølgende møder med MEDudvalgene på de enkelte arbejdspladser i efteråret 

2011 og igen i foråret 2012. 
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Resultatet af møderne med de enkelte MEDudvalg giver et klart indtryk af, at der arbejdes seriøst med ud-

fordringerne.  Der vil i efteråret 2012 og foråret 2013 igen blive holdt møder med de udvalgte arbejdsplad-

ser for at fastholde fokus på, hvordan det går med etableringen af en stærk sikkerhedskultur og nedbrin-

gelse af antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Dertil kommer yderligere konsulentstøtte til 

de enkelte arbejdspladser efter behov. 

 

Målet for arbejdet er skabe en sikkerhedskultur og derved nedbringe antallet af arbejdsulykker med 50% i 

gennemsnit i de første 3 kvartaler i 2013 i forhold til gennemsnittet af anmeldelser i 2010. 

 

Opfølgning på målene vil ske dels i Risikostyringsrapporten for 2012 – 2013 dels med reference til Kom-

muneMED. 

 

Målrettet tværgående indsats  

Løft og krænkende adfærd er de to oftest anvendte årsager, når en arbejdsulykke bliver anmeldt i Alberts-

lund Kommune.  

 

I tillæg til det fortsatte arbejde med at skabe en stærk sikkerhedskultur på udvalgte arbejdspladser vil der i 

perioden også blive iværksat indsatser mod løft og krænkende adfærd, som årsag til ulykker. Indsatserne 

vil være tværgående og tilbudt de arbejdspladser i kommunen, hvor løft og krænkende adfærd potentielt 

kan udgøre et problem.  

 

Hertil kommer et særligt fokus på konflikthåndtering og hvilke personlige kompetencer der er i spil hos den 

enkelte, der har med borgere at gøre, hvor der potentielt kan opstå krænkende adfærd. Som en del af 

problemstillingen vil der være fokus på, hvornår og hvordan det er legitimt for den enkelte medarbejder at 

”sige fra” overfor borgere i en given konfliktpræget situation.  

 

De tværgående indsatser vil have form af workshops og eventuelt kurser, konsulentstøtte, oplæg ved eks-

terne ressourcepersoner samt oplysningsmateriale på Medarbejdersiden på intranettet. 

 
MEDorganisationens rolle i forhold nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og arbejds-
betingede lidelse gennem fokus på en stærk sikkerhedskultur. 
I kommunens MEDhåndbog er det beskrevet, hvilke opgaver og ansvar MEDorganisationen og arbejdsmil-

jøgruppen har i forbindelse med at undersøge og forebygge arbejdsulykker. 

 

MEDaftalen for Albertslund Kommune fra 2007 bliver i øjeblikket genforhandlet på baggrund af en evalue-

ring af MED i Albertslund Kommune fra 2011, ændringer i Rammeaftalen om MEDindflydelse og MEDbe-

stemmelse ved overenskomstforhandlingerne i 2011 samt ændrede bestemmelser i arbejdsmiljølovgivnin-

gen fra 2010. 

 

Når aftalen er genforhandlet vil MEDhåndbogen blive revideret i overensstemmelse med indholdet i den 

genforhandlede aftale med fokus på bl.a. MEDorganisationens rolle i forhold at nedbringe antallet af ar-

bejdsulykker og arbejdsbetingede lidelse gennem fokus på en stærk sikkerhedskultur. 
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BILAG 1. RISIKOSTYRINGSPOLITIK I ALBERTSLUND 
KOMMUNE  
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 1999. (Rev. august 2010). 

 

Baggrund 
Albertslund Kommunalbestyrelse besluttede i 1998 at gøre en særlig risikostyringsindsats. Baggrunden 

var mange forsikringsskader på de kommunale arbejdspladser, f.eks. børneulykker, arbejdsskader, hær-

værk, indbrud, brandskader, autoskader og tyveri (især EDB-udstyr). 

Konsekvenserne har ikke kun været af økonomisk art i form at stærkt stigende forsikringspræmier, men 

også utryghed, smerter, tab af førlighed, forringet livskvalitet samt ærgrelser og besvær i forbindelse med 

driftsforstyrrelser og mistede data. 

 

Målsætning 
Målsætningen er at øge trygheden for kommunens borgere og ansatte, modvirke tab eller forringelse af 

serviceydelser samt at forbedre kommunens økonomi. 

 

Mål 
Mål for risikostyringen er:  

at sikre mod personskader, som kan undgås ved omtanke og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggel-

se af arbejdet eller ved at indrette kommunale arealer, så risici ved færdsel og leg reduceres, 

at sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser, som kan undgås i relation til bygninger, anlæg, driftsud-

styr, inventar i øvrigt og økonomiske midler, 

at sikre kommunens borgere mod tab eller forringelse af serviceydelser, som kan undgås ved forebyggen-

de foranstaltninger. 

 

Målene skal nås ved en fortløbende risikostyringsindsats, der som hovedpunkter har hensigtsmæssig 

tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, 

indretning af kommunale arbejdspladser, såvel i kommunale bygninger/anlæg som udenfor, 

indretning af kommunale udendørs og indendørs færdsels- og legearealer, 

beskyttelse af kommunens værdier i form af bygninger, anlæg, motorkøretøjer, driftsudstyr, inventar og 

økonomiske midler, 

beredskab, så kommunens opgaver løses optimalt ved driftsforstyrrelser. 

 

Risikostyringen skal omfatte alle tænkelige tab, både dem, kommunen kan vælge at tegne forsikring for el-

ler selv at bære tabet ved, og dem der ikke kan forsikres. Risikostyringen tænkes gennemført ved at skabe 

risikobevidsthed hos alle kommunens ansatte, ved klare og enkle sikringsinstrukser samt ved elektronisk 

og mekanisk sikring. 

 

Risikostyringen kan ikke gennemføres uden positiv medvirken fra samtlige ansatte. Det forventes derfor, at 

alle gør opmærksom på handlinger eller indretninger, der indebærer en klar risiko. Det forventes ligeledes, 

at alle, der har forslag til at formindske eller fjerne en risiko, bringer det frem. 

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at der i kommunen skal opsamles tilstrækkelig erfaring til, at risikosty-

ringen kan gennemføres løbende af kommunens eget personale. 

 

Risikostyringen skal, hvad angår personsikkerhed, udføres i samarbejde med den eksisterende sikker-

hedsorganisation, samarbejdsudvalg og med eksterne organisationer og myndigheder såsom Arbejdstil-

syn og Bedriftssundhedstjeneste. 

 

 

Organisering og ansvar 
Økonomiudvalget har det politiske ansvar for, at risikostyringen gennemføres. 
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Chefgruppen har nedsat en risikostyregruppe bestående af direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen Niels 

Carsten Bluhme, direktør for Sundheds og Socialforvaltningen Tordis Vildur, konsulent Mette Vestergaard 

og risikostyringskoordinator Frederik Lerche.  

Risikostyregruppen udarbejder en handlingsplan for indføring af risikostyring. kommunaldirektøren er for-

mand for styregruppen og har det administrative ansvar for, at risikostyringen gennemføres. 

 

Risk manageren er sekretær for styregruppen og har ansvaret for den daglige administration af risikosty-

ringen. 

 

Risikostyring er en ledelsesopgave. Risikostyringen forankres decentralt ved, at den enkelte leder er sik-

ringsansvarlig for eget område. Risikostyregruppen udarbejder en sikringsmanual, som beskriver, hvorle-

des dette ansvar håndteres. 

 

Skaderegistrering 
Risikostyringen udføres fra starten på basis af erfaringer med skadeforløbet. Risikostyregruppen skal for-

anledige, at der oprettes en central skaderegistrering. 

 

Samtidig med registrering af skaden skal der foretages en opgørelse og registrering af de ikke-

forsikringsdækkede omkostninger, selvrisikobeløb samt ved personskader udgifter til vikarer, som skaden 

har afstedkommet. 

 

Inden udløbet af andet år skal risikostyregruppen fremlægge forslag til gennemførelse af risikostyring, ba-

seret på en egentlig analyse af kommunens risici. 

 

Økonomi 
I overensstemmelse med eksisterende budgetprocedure udarbejder styregruppen et budget til gennemfø-

relse af handlingsplanen. 

 

Rapportering 
Styregruppen udarbejder årlige rapporter til Økonomiudvalget indeholdende risikostyringsregnskaber, for-

løb, resultater, påtænkte initiativer m.v. 

 

Information 
Styregruppen udarbejder en kommunikationsplan, der beskriver  

den løbende orientering om risikostyringsprocessen til sikringsansvarlige/ledergrupper, 

information til kommunens ansatte om risikostyringsprocessens forløb, 

borgerinformation/presseinformation. 

 

Ajourføring 
På basis af statusrapporten tager styregruppen hvert år stilling til behovet for ajourføring af risikostyrings-

politikken og handlingsplanen. 

 

Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alle ansatte. 

 

 
 
 
 
 


