RISIKOSTYRING I DMU

HVORFOR
RISIKOSTYRING?

have for organisationen og dens målsætninger. Sandsynligheden

Hverdagen er fyldt med risici. For at vi kan prioritere og

projektorienterede.

styre ressourcerne i den rigtige retning, kan det være

Hvad er risiko styring?

nødvendigt med et redskab hertil.

tager udgangspunkt i de trusler og sårbarheder, som findes.
Hovedmålgruppen er alle, som forestår forskellige former for
processer eller anden planlægning, herunder etablering af nye
projekter. Disse kan være af økonomisk karakter, såvel som

Risiko styring tager udgangspunkt i de usikkerheder som DMU, eller

Alle risici kan ikke ikke fjernes helt, men det er muligt at styre dem

DMU interessenter, må forstå og effektivt styre, så de sikrer at de

ved hjælp af en systematisk tilgang til styringen af disse.

også får det slutresultat de forestillede sig fra start af processen.

Hvad er Risiko?

Dette omhandler identifikation af potentielle afvigelser fra det

I ISO27000:2013 betegnes risiko som noget neutralt - effect of
uncertainty on objectives – eller på dansk som effekten af usikkerhed
på målsætninger. En risiko kan således både være en god eller
negativ ting - alt efter hvad målsætningen er. Den almindelige

planlagte og ønskede. Undervejs i processen ønskes det at styre evt.
afvigelser, for bedst muligt at udnytte muligheder, minimere tab og
forbedre grundlaget for at tage de rigtige beslutninger, med
forbedret resultat til følge.

forståelse af begrebet på dansk er dog, at risiko er negativt ladet,
altså at noget uønsket sker.
Risikoen måles ved at bedømme, hvor stor sandsynlighed der er for,
at en trussel vil kunne påvirke en sårbarhed og skabe en risiko, og
hvor store konsekvenser det kan have. Konsekvenserne er de
forretningsmæssige konsekvenser, dvs. hvilken betydning det vil
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PROCESSEN
Processen kan deles op i 6 faser. Disse faser indeholder de
primære elementer processen.
Fase 1. Etablering af kontekst. Rammen for risiko styringen fastsættes.
Fase 2: Risiko vurdering. Identifikation, analyse og evaluering med
udgangspunkt i den defineret kontekst.
Fase 3: VRisiko håndtering. Udarbejdelse af plan for risiko
håndteringen. Kontrol foranstaltninger bestemmes udfra Cost/Benefit
analyse.
Fase 4: Kontrollering. Implementering af kontroller for at minimere
risikoen
Fase 5: Risiko accept. Hvilke risici accepteres og hvilke
kontrolforanstaltninger skal iværksættes. Ledelsesopgave.
Fase 6: Opfølgning og Kommunikation. Sikring af kontrol procedurer
og andet bliver efterfulgt. Sørge for god informativ kommunikation
organisationen rundt.
Processen kan også inddeles/forenkles med følgende faser:
Opgavestart, Trusselsliste, Sandsynlighed og konsekvens,
Trusselsniveau, Sikkerhedsniveau, det samlede riskobillede og risko
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HVEM HAR ANSVARET?
Organisationens øverste ledelse har ansvar for at være orienteret
om risikobilledet og træffe de nødvendige beslutninger for at
nedbringe risici til et acceptabelt niveau. Dette ansvar omfatter
alle former for risici, økonomiske, såvel som organisatoriske og
ned i projektplanlægningsfasen.
Typisk vil ansvaret blive varetaget af Sportskommisionen, General
Sekretæren eller forretningsudvalget, som så foretager periodisk
rapportering til Hovedbestyrelsen.
Følgende roller har ligeledes opgaver i relation til risikostyringen:
1. Projektejer skal sikre styring af risici i relation til den enkelte del af
opgaven eller organisationen
2. Opgave/Økonomi ejer (SK, GS, FU eller udvalgsformand) skal sikre
styring af risici i relation til de ønskede resultater..
3. Ejere af fysiske aktiver skal sikre styring af risici relateret til disse.
Derfor, skal der gennemføres periodiske risikovurderinger, dels for at
følge op på risici og de tiltag som implementeres, men også for at
følge op på selve processen og de overordnede rammer som ligger til
grund herfor.
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PROCES BESKRIVELSE OG
IMPLEMENTERINGS FORSLAG
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I det ovenfor skitserede er der sammenfald i de forskellige faser i

resultaterne bliver sammenlignelige.. En stor del af processen vil blive

processen. Dette sikrer forankring og overblik over processen, men

udført af de samme personer og vil derfor med fordel kunne udføres

skaber også gennemsigtighed i processen.

samtidigt.

Risikovurderingen bør altid foretages ud fra en fastlagt proces. De

Identifikationen bør være så omfattende som muligt. Det er bedre at

enkelte aktiviteter i denne proces, bliver beskrevet senere i dette

inkludere for meget, end at afgrænse sig for fra potentielle risici. Alle

dokument. Hvordan processen udføres i praksis, skal fremgå af en

tænkbare risici bør inkluderes, uanset om vi har indflydelse på dem eller

proces og metode beskrivelse, så den bliver systematisk og så

ej.
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PROCESSEN

Identifikationen bør være så omfattende som muligt. Det er bedre at
inkludere for meget, end at afgrænse sig for fra potentielle risici. Alle
tænkbare risici bør inkluderes, uanset om vi har indflydelse på dem eller ej.

Risiko vurderingen er fundamental for risiko

Sårbarheder. En trussel kræver næsten altid

projekter, tab af omdømme eller Politiske

styringsprocessen. Det er på dette stadie det

en sårbarhed. Samtidigt er trusler ikke altid

konsekvenser.

bør identifi cere nedenstående punkter i

sårbarheder.

forhold til projektet eller opgaven.

på de følgende sider gives forslag til skemaer

Dette kan være en arbejdsgang, et reglement

som kan medvirke til at skabe overblik over

Emne specifikation: Hvad skal

punkt eller andet som ikke fungerer efter

denne del af processen.

risikovurderingen udføres på? Dette kan

hensigten eller ikke er “klare” nok i

være en organisatorisk ændring, Økonomi,

formuleringen så alle forstår hensigten med

udvikling af organisationen eller et projekt

emnet.

som eksempler. Dette kunne evt. være en del
af DMU’s projekt matrix.

Risikoanalysen omfatter en analysen af de
positive og negative konsekvenser som kan

Trusler: Identifi kationen af relevante trusler

være af et tiltag. Det kan være tab af tillid

er afgørende for at man ikke overser

eller forståelse af nødvendigheden af tiltaget.

relevante risici. Hvilke er truslerne og hvorfor

Det kan også omfatte hvilken konsekvens

er de en trussel? Er vi herre over udviklingen

dette vil have for DMU, hvis det gennemføres.

eller må vi leve med denne trussel. Her

Konsekvenser kan opdeles i forskellige typer.

tænkes på myndigheds beslutninger af

Det kan være økonomiske tab, unødigt

forskellig slags.

ressource forbrug, tid/forsinkelser af
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SANDSYNLIGHEDSTABEL
Tabel med beskrivelse af sandsynlighed
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KONSEKVENS

Tabel med konsekvensskala og konsekvenstyper
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PLAN, DO, CHECK, ACT MODELLEN

PROCES

På dette stadie implementeres handlingen

I dette punkt følges planen for

Undervejs i processen bør denne

og planen for håndteringen af de

overvågning af dine risici. Udviklingen

vedligeholdes og forbedres. Dette er en

definerede risici. I dette stadie er det

følges nøje og det sikres at der er “øje” for

løbende proces.

ligeledes bestemt hvordan de forskellige

opståelse af eventuelle komplikationer

risici skal håndteres undervejs når de

undervejs.

opstår, som hvordan disse risici genkendes
og giver anledning til handling.
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PROCES

Eksempel på Excel ark til registrering af Risici.
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EFTERBEHANDLING
Formålet med risikoanalysen er at måle størrelsen af
de identificerede risici i form af sand-synligheden
og konsekvensen. Overordnet set kan dette gøres
på to forskellige måder, kvantitativt eller kvalitativt.
Med en kvantitativ fremgangsmåde anvendes
numeriske værdier som for eksempel procen-ter
eller kroner og øre. Det kan være meget
omfattende at udføre en kvantitativ analyse, og det
vil ofte være svært at sætte tal på de indirekte
konsekvenser såsom tab af omdømme. En måde at
gribe det an på kan være ved at spørge, hvor meget
man er villig til at betale for at undgå en bestemt
hændelse.
De kvalitative metoder definerer skalaer med et vist
antal trin. Herefter rangordner og indpla-cerer man
hændelser inden for disse trin. En sådan metode er
relativ hurtig at anvende, om end det vil være svært
at placere en konkret indeksering på en skala. Brug
af kvalitative vur-deringer til at indplacere
hændelser er i sagens natur ikke præcise.
Erfaringen viser imidler-tid, at denne metode ofte
giver et kvalificeret bidrag til at afdække de
nødvendige indsatsom-råder.
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EFTERBEHANDLING
Ved at initiere en debat og vurdering af organisationens risikobillede
og -profil vil det samlede sikkerhedsarbejde og indsatserne blive
synlige for ledelsen. Samtidig kan det knyttes til en prioritering af de
nødvendige, fremtidige indsatser.

I praksis kan organisationen med fordel benytte en
kombination af kvalitative og kvantitative metoder i
risikovurderingsprocessen. Eksempelvis kan der indledes med
en kvalitativ vurde-ring af konsekvenser. Denne kan
efterfølgende underbygges kvantitativt for at beslutte, om der
i konkrete tilfælde skal indføres skærpede kontroller.
Risikoevaluering
Det sidste skridt i risikovurderingen er evalueringen af de
fundne risici i forhold til de kriterier, som er fastlagt af
ledelsen. Der foretages en prioritering af risici, fx ved
indplacering i en skala eller risikobillede, som illustreret på
siderne 8, 9 og 11. Et risikobillede er et simpelt og effektivt
værktøj til at formidle risici i organisationen.
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RISK MANAGEMENT FOR
DMU OG ASSOCIASEREDE

