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Hvorfor netværk
indenfor sikkerhedsog beredskabsområdet?

Viden er altid blevet formidlet og udviklet igennem
uformelle såvel som formelle netværk på kryds og
tværs af organisationer. Forskellen er nu, at vi taler
og er åbne om hvad vi kan bruge et netværk til og
samtidigt forsøger at systematisere det. Netværk
er i langt højere grad end tidligere blevet vejen til
målet for uanset om du søger informationer, gerne
vil have sparring, ønsker at få ny inspiration eller
leder efter alternative løsninger til et problem, så
lykkedes det ofte hurtigst og mest effektivt ved
anvendelse af personlige og faglige relationer –
altså via NETVÆRK!

Det giver stor mening at indgå i et netværk for
medarbejdere, der til dagligt arbejder indenfor sikkerheds- og beredskabsområdet. På et
netværksmøde er der mulighed for at vende
igangværende udfordringer med ligesindede
og prøve ideer af. Det kan eksempelvis være i
forbindelse med planlægning, gennemførelse og
evaluering af en beredskabsøvelse eller et behov
for at få andre perspektiver på sikkerheds- og
beredskabsarbejdet.
Informationsbehovet kan spænde fra det meget
konkrete til det mere uhåndgribelige. På denne
måde får deltagerne mulighed for at trække på
andres erfaringer og netværk. Det sparer tid og
ressourcer til gavn for såvel den samfundsvigtige virksomheds som for samfundets samlede
beredskab.

Adgang til
netværkets netværk
Det er efterhånden velkendt for de fleste, at et
velfungerende netværk er mere end summen af
relationerne. Med dette menes, at man som deltager i et netværk ikke bare kan trække på ressourcerne som de nærmeste relationer giver adgang
til, men også den opbyggede erfaring og viden
i relationernes netværk. Derved bliver et godt
netværks samlede videnskapacitet og fleksibilitet
ofte stærkere og mere robust end de traditionelle
videnskanaler.

Værdien af netværk
indenfor sikkerhedsog beredskabsområdet
- Nye perspektiver
- Kreativitet og innovation
- Smidig videndeling
- Gavn af andres erfaringer
- Faglige og personlige kontakter

Rammer for netværket
Vi henvender os til uerfarne såvel som erfarne sikkerheds- og beredskabskoordinatorer og hjælper
derigennem samfundsvigtige virksomheder med at
komme godt i gang med netværksarbejdet.
Samtænkningssektionen faciliterer følgende:

-	Spilleregler. Trygge og effektive rammer
i form af fælles spilleregler, herunder etik,
fortrolighed og lignende.

-	Opkvalificering. Indsigt og grundlæggende
forståelse for hvad der skal til for at et netværk
bliver velfungerende og bæredygtigt. Gennemføres hvert halve år på Kastellet.

-	Frekvens. De første tre møder i netværket
afholdes over en periode på 4 mdr. Efter
opstarten aftaler de enkelte netværk selv
mødefrekvens, herunder agenda.

-	Organisering. Etablering af netværk på 6 – 12
deltagere, der efter behov og interesse kan
være sektorspecifikt eller tværsektorielt. Gennemføres i forbindelse med opkvalificering.

-	Koordination. Koordination via LinkedIn,
hvor der inviteres til møder, formaliseres
deltagelse, samt udveksles og vedligeholdes
kontaktdata.

For at få adgang til ”Netværket indenfor sikkerheds- og beredskabet” skal den samfundsvigtige
virksomhed indgå en samarbejdsaftale med hjemmeværnet.

Læs mere om ”Netværket indenfor sikkerheds- og beredskabsområdet” og
¨kontakt en af de faglige koordinatorer for nærmere information på

gbgrafisk.dk

www.samtænkning.dk

MERE OM OS
Samtænkningssektionen er en del af Hjemmeværnskommandoen, der holder til på
Kastellet i København. Vi henvender os til små og mellemstore danske samfundsvigtige virksomheder og vores samarbejdspartnere er erhvervsliv, beredskab, politi
og forsvar. Vores fremmeste opgave er at samtænke på kryds og tværs af faglig
ekspertise indenfor offentlige myndigheder for at skabe synergi og bidrage til at
forebygge og imødegå kritiske hændelser på danske samfundsvigtige virksomheder
- virksomheder, der har betydning for opretholdelse af samfundet i en krisesituation.
Kernen i samtænkningssektionen er fire koordinatorer, der repræsenterer Beredskabet, Politiet, Forsvaret og den civile sektor. De har alle særlig erfaring og kendskab
til deres respektive sektor, hvilket sikrer en smidig koordination mellem myndigheder og de samfundsvigtige virksomheder samt at relevante kompetencer kommer i
anvendelse - tilpasset den enkelte virksomhed.
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