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Webinar om risikoidentifikation i praksis
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Praktiske regler under webinaret

Stil gerne spørgsmål 

i chatten, så forsøger vi 

at komme omkring dem 

undervejs.

Webinaret optages og 

gøres tilgængeligt i 

Campus efterfølgende. 

Vi sender link til 

optagelsen og  

præsentationen ud 

efterfølgende. 

Sluk for jeres kamera 

og lyd, så vi alle kan 

høre talerne. 
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Formål med webinaret

Formålet at sikre kendskab til, hvad risikostyring er, hvorfor 

det er væsentligt, og hvordan det kan bedrives i praksis. 

I dag ser vi specifikt på arbejdet med risikostyring og 

processen omkring dette i Landbrugsstyrelsen.
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Hvad er en risiko og hvad er risikostyring?

Hvad er en risiko?

Hvad er risikostyring?

Sandsynligheden for, at en begivenhed vil indtræffe og påvirke organisationens 

målopfyldelse” (COSO, 2017)”

” Risikostyring er en proces, der handler om at identificere og styre risici inden for 

organisationens risikoappetit, og derigennem bidrage til bedre målopfyldelse” 

(COSO, 2017)
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Hvad kan risikostyring bidrage med?

Bedre grundlag for strategisk prioritering

Risikostyring kan bl.a. bidrage til:

Mere effektiv ressourceudnyttelse

Rettidig opdagelse af fejl og svig

Reduktion af ressourcer brugt til ‘brandslukning’.
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Hvilke krav er der til risikostyring?

Ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukserne skal indeholde:

”…en beskrivelse af hovedelementerne i ministeriets tilrettelæggelse 

af den interne kontrol- og risikostyring, herunder tilsynet med 

udførende enheder, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.”

Andre områder med krav om risikostyring

• Styring af informationssikkerhed (ISO 27001)

• Styring af it-projekter (statens it-projektmodel)

• Styring af bygge- og anlægsprojekter
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Risikostyring i 
Landbrugsstyrelsen

Steen Lybke Smith

Tlf: 21 78 31 12

Mail: stesmi@lbst.dk
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Webinar om risikostyring

1. Risikostyring i Landbrugsstyrelsen

2. Det organisatoriske set-up

3. Værktøjer

4. Faldgruber, anbefalinger og gevinster
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1. Risikostyring i Landbrugsstyrelsen

• Landbrugsstyrelsen har siden 2017 arbejdet på at udvikle et tværgående risikokoncept med henblik på at 

styre strategiske og opgavemæssige risici, der kan have konsekvenser for styrelsens leveranceevne.

• Landbrugsstyrelsen er et EU-udbetalingsorgan, hvorfor vi er underlagt ISO-standarden 27001, som stiller 

krav til, at styrelsen har en effektiv proces for håndtering af risici.

• Bedre mulighed for at prioritere og planlægge efter risici.

• Mange risici kan forudses - identifikation giver mulighed for at handle før risikoen er indtruffet.

Hvorfor risikostyring i Landbrugsstyrelsen?
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Risikostyring i Landbrugsstyrelsen består af:

• en årlig risikovurdering af samtlige opgaveområder i styrelsen

• kvartalsvise 1:1 risikomøder mellem enhedschefer og vicedirektører, hvor der følges op på denne 

risikovurdering

• en række rapporteringer, som understøtter risikostyringen (henstillinger, mål- og resultatplan, driftsmål etc.)

Styrelsens væsentligste risici samles i en risikolog. Risikologgen behandles på et kvartalsvist 

direktionsrisikomøde, hvor direktionen i samarbejde med relevante chefer beslutter, hvilke mitigerende

handlinger der skal til for at mindske risikoen.

I Landbrugsstyrelsen har oplevelsen været, at det er værdiskabende for enhederne at foretage den årlige 

opgavescreening for risici. Generelt giver risikostyring, og gode processer herfor, et bredt og 

sammenhængende kendskab til organisationen.

1. Risikostyring i Landbrugsstyrelsen
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• Tværgående overblik over styrelsens risici.

• Fælles metode til at vurdere risici, så vurderingen foretages på et mere objektivt grundlag, og risici i højere grad kan 

sammenlignes og vurderes overfor hinanden.

• Fokus på mitigerende handlinger inden risikoen indtræffer.

• Godt dialogværktøj til at understøtte dialogen mellem enheder og direktionen.

• Risikokonceptet skal understøtte, at direktionen løbende kan danne sig et overblik over de risici, som styrelsen er 

eksponeret for. 

1. Risikostyring i Landbrugsstyrelsen

Effekt og resultater
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2. Det organisatoriske set-up i Landbrugsstyrelsen

2.1 Hvad er en risiko?

2.2 Model for risikostyring

2.3 De tre forsvarslinjer

2.4 Roller
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2.1 Hvad er en risiko?

• I Landbrugsstyrelsen forstås en risiko som et udtryk for 

sandsynligheden for, og konsekvenserne ved, at en 

uønsket hændelse indtræffer.
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• Landbrugsstyrelsen har udvalgt en række 

risikoområder, som til sammen vurderes at 

dække organisationen 360 grader. 

• Hver risikokategori er tildelt en 

emneansvarlig.

• Den emneansvarlige har ansvaret for, at 

risici inden for deres område rapporteres 

korrekt og til tiden.

• Ansvaret for det tværgående overblik er 

forankret i Økonomi.

2.2 Model for risikostyring

Risikolog

Politiske 
risici

Styrelsens 
omdømme

Styrelsens 
økonomi

Informations-
sikkerhed

Landbruge
re

Faglige 
risici

Kompetence 
risici
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Risikolog
Samlet overblik over 

styrelsens væsentlige 
risici

Landbrugere

Tilskud & 
Sagsbehandling

Leverandører

IT

Eksterne 
risici

Direktions-
sekretariatet

Kvalitet

Udbetaling & 
Kvalitet

Kompetencer

HR

Faglige risici 
i it-projekter

IT

Faglige risici

Økonomi

Informations-
sikkerhed

IT

Økonomiske 
risici

Økonomi

Risikolog

• Risici filtreres, så kun de tværgående 

og/eller yderst forretningskritiske risici 

fremgår af direktionens risikolog.

• Risici som ikke behøver hele 

direktionens opmærksom følges 

fortsat i enhedernes ‘lokale’ 

screeningsark.

• Vores erfaringer viser, at det er vigtigt 

at skelne mellem, hvor kritiske de 

forskellige risici er for at sikre, at de 

håndteres på det korrekte 

ledelsesniveau.

19
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2.3 De tre forsvarslinjer
Niveauinddelt struktur baseret på tre organisatoriske ”forsvarslinjer” med specifikke opgaver og ansvarsområder, som udgør værn mod risici:

1. forsvarslinje 2. forsvarslinje 3. forsvarslinje

Forretning- og stabsenheder 

(enhedschefer/kontorchefer)

• Identifikation og vurdering af 

risici i den enkelte enhed. 

• Ansvarlig for at eskalere risici 

til direktionen gennem 

almindelig sagsforelæggelse.

Risikomanager 

(Økonomichefen)

• Driver og udvikler 

risikostyring.

• Ansvarlig for afrapportering 

til direktionen.

• Indsamler proaktivt 

risikovurdering fra 1. 

forsvarslinje.

• Dialog med Intern Revision 

om evt. forbedringspunkter.

Intern Revision

• Karakteriseret ved 

”armslængde-princip”, men 

nyttiggøres i det løbende 

arbejde med møder mellem 

Intern Revision og 

risikomanager.
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2.4 Roller – risikoejer og risikoidentifikator

Risikoejer

• Person med ansvar for og beføjelser til at styre en 
risiko.

• Udpeges på enhedschef-/kontorchefniveau.

• Identificerede risici kobles med én risikoejer, som 
skal følge den pågældende risiko, herunder tage 
initiativ til eventuelle korrigerende handlinger. 

• Risikoejere kan håndtere risici på flere måder: 
- ved at løfte problemstillinger løbende. 
- ved 1:1 mellem vicedirektør og enhedschef, 

hvor specifikke problemstillinger belyses.
- ved henvendelse til risikomanager eller på 

foranledning af henvendelse fra risikomanager. 

Risikoidentifikator

• Typisk en enhedschef som indrapporterer 
risici til risikomanager eller de 
emneansvarlige.

• Risikoidentificering kan ligeledes ske på 
sagsbehandlerniveau, hvorfra risici eskaleres 
til den pågældende enhedschef, som er 
ansvarlig for håndtering som risikoejer. 
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3. Værktøjer til risikostyring

3.1 Risikomatrice

3.2 Konsekvensmatrice

3.3 Sandsynlighedsmatrice

3.4 Screeningsark 

3.5 Risikolog
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3.1 Risikomatrice

• Risikomatricen er et værktøj til at score 

risici. 

• Den bygger på sandsynligheden for samt 

konsekvensen ved, at en risiko indtræffer: 

S x K = samlet score. På denne baggrund 

vurderes det således, om der er tale om en 

grøn, gul eller rød risiko.

• I Landbrugsstyrelsen har vi en tradition for, 

at grønne risici håndteres i enheden, gule 

risici håndteres på direktionsniveau og 

røde risici drøftes med departementet.
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3.2 Konsekvensmatrice

• Konsekvensmatricen bruges som værktøj til at understøtte en ensrettet score af risici i 

Landbrugsstyrelsen. 

• I Landbrugsstyrelsen anvendes en konsekvensscore fra 1-5, hvor 1 er de mørkegrønne og 5 

er de mørkerøde.

• Konsekvensmatricen bør tilpasses den enkelte organisation.

• Se eksempel på Landbrugsstyrelsens konsekvensmatrice på næste slide.
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3.2 Konsekvensmatrice
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Risikomatrice

26

Sandsynlighedsmatrice

1 Sjælden eller usandsynlig

2 Vil næppe forekomme

3 Er mulig

4 Må forventes at forekomme

5 Vil helt sikkert forekomme

3.3 Sandsynlighedsmatrice

• Sandsynlighedsmatricen er et 

værktøj til at kvantificere 

vurderingen af, hvad 

sandsynligheden er for, at en 

risiko indtræffer.
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3.4 Screeningsark
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3.4 Screeningsark
•Er der tale om opgaver der har kendte forvaltningsmæssige udfordringer, fejl mv., der ikke er dokumenteret, håndteret 
eller i udbedringsproces? Det gælder især opgaver, hvor fejl og problemer kan medføre væsentlige politiske eller 
økonomiske konsekvenser. Er der rejst kritik fra Rigsrevisionen, eller pågår der verserende retssager på området? 

1. Opgaver hvor der allerede er kendte problemer / rejst 
kritik fra revisionsinstanser / verserende retssager. 

•Er der tale om opgaver, hvor der er betydelig usikkerhed forbundet med fortolkningen af regel- og lovgrundlaget 
for området? 

2. Opgaver der har et upræcist eller meget kompliceret 
regel- og lovgrundlag. 

•Er der opgaver hvor flere myndigheder eller enheder er involveret og som forudsætter koordination mellem to eller 
flere aktører? 

3. Opgaver der omfatter koordination mellem flere 
myndigheder/enheder. 

•Er der opgaver af stort omfang, f.eks. i form af høj kompleksitet, væsentlig omkostning eller vidtrækkende 
konsekvenser, hvor eventuelle fejl kan medføre betydelige følger?

4. Større opgaver. 

•Er der tale om opgaver, som myndigheden eller enheden har overtaget for nylig, hvor der eksempelvis ikke er 
meget erfaring at trække på?

5. Nye opgaver.

•Er der tale om opgaver, som myndigheden eller enheden har overtaget for nylig, hvor der eksempelvis ikke er 
meget erfaring at trække på?

6. Opgaver med udestående revisionshenstillinger.

•Løses opgaven i afgrænsede, faglige miljøer, hvor der er risiko for at der kan videreføres en forvaltningskultur, 
som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de juridiske rammer, der i øvrigt eksisterer på området? 

7. Fagligt afgrænsede områder med lang historik inden for 
samme forvaltningsområde.

•Er der tale om opgaver som kræver visse faglige kompetencer, som ikke nødvendigvis er til stede i tilstrækkelig 
grad hos den myndighed/enhed, der forvalter dem?

8. Manglende tilstedeværelse af nødvendige, faglige 
kompetencer.

•Mangler der vejledninger, arbejdsgangsbeskrivelser eller forretningsgangsbeskrivelser for opgaven eller området?
9. Manglende vejledninger, arbejdsgangsbeskrivelser og 
forretningsgangsbeskrivelser.

•Sammenfattende vurdering af hvorvidt opgaven er væsentlig nok, til at udvælge til yderligere risikovurdering. 
Husk, at der er tale om den samlede risikoscore.

Samlet vurdering.
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3.5 Risikolog

Ved hver identificeret risiko udfyldes en række relevante felter. Risikologgen bruges både som et overbliksværktøj, hvor 

styrelsens væsentlige risici er oplistet og rangordnet, men også som et værktøj til at have fokus på mitigerende handlinger 

samt fordele ejerskab af risici. Det er nemlig en vigtig del af risikostyringen, at ansvar fordeles og forpligter på tværs af

ledelsen og direktionen.
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4. Opmærksomhedspunkter

4.1 Faldgruber og anbefalinger

4.2 Gevinster

4.3 Hvor vil vi gerne hen?
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4.1 Faldgruber og anbefalinger

• Et generisk koncept vil sjældent passe lige godt til alle enheder/kontorer.

• Kadencen for hvor ofte der følges op bør afvejes ift. organisationens behov og ønsker.

• Start forsigtigt ud – vores tilgang kan formentligt ikke overtages en til en.

• Sørg altid for at der er mindst to ansatte på opgaven med risikostyringen, så viden ikke går 

tabt ved jobskifte, fyring, langtidssygemelding eller lign.

• Forankring/opbakning fra topledelsen er helt centralt for, at risikostyringen kan lykkes.
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4.1 Faldgruber og anbefalinger

• Det er vigtigt at skelne mellem, hvor kritiske de forskellige risici er for at sikre, at risici 

håndteres på korrekt ledelsesniveau. Hvis alt håndteres alle steder, mister man let 

overblikket og dermed styringen efter de mest centrale risici.

• Se på rapporteringer, som allerede foretages. Kan disse understøtte risikoarbejdet og bruges 

på andre måder?

• Sørg for at udvikle generiske værktøjer, som kan understøtte en ensartet håndtering af risici. 

Det sker for tid til anden, at en risici meldes ind med en ildrød score, der burde være gul. 
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4.2 Gevinster

I Landbrugsstyrelsen er der stadig fokus 

på læring og styrkelse af 

risikokonceptet. 

Det tilpasses derfor løbende, så det 

både er værdiskabende for enhederne 

og direktionen.

Vi har opnået:

• Et bredt og godt overblik over organisationens 

risici.

• Mulighed for at foretage prioriteringer af 

opgaver, risici og leverancer på et veloplyst 

grundlag.

• Mulighed for at mindske eller afværge risici 

inden de er indtruffet, hvilket ofte vil være 

væsentlig mindre ressourcekrævende end at 

handle, når skaden er sket.

• Fokus på sammenhængende styring i 

organisationen.

• Et robust dialogværktøj.
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• Stærkere processer for understøttelse af risikostyring i 

enhederne.

• Styrke risikostyring via interne styringsredskaber, såsom 

indarbejdelse af risici på tavler, resultatkontrakter etc.

• Vidensdeling med andre organisationer, som anvender 

risikostyring, så vi løbende kan udvikle os.

• I dag drøfter vi mest de mitigerende handlinger inden, at 

risici indtræffer. Fremadrettet vil vi gerne have et øget fokus 

på klarere handlingsplaner for, når risici ikke kan undgås.

• Systemunderstøttelse til håndtering af risici.

4.3 Hvor vil vi gerne hen?
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Spørgsmål?
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Flere webinarer på vej

Webinar 2

Rollen som 2. forsvarslinje

Webinar 3

Intern finansiel kontrol i praksis

7. september kl. 09.30-11.00 9. november kl. 09.30-11.00
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Tak for i dag!

Spørgsmål, ris og ros kan rettes til internkontrol@oes.dk


