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Underlag och riskidentifiering
ERM utgör en integrerad del i koncernens processer för
affärsplanering och resultatuppföljning oavsett vilken typ av
risk som avses. Som en del av den årliga budgetprocessen
förbereder varje nivå inom organisationen en ERM-affärsplan.

ERM-affärsplanen inkluderar riksanalys, kontroller,
aktiviteter kring riskhantering och handlingsplaner.
Detta sätter huvudsakligt fokus och prioriteringar
för operationell riskhantering i länder, divisioner
och koncern för nästkommande år.
Fastställande av de prioriterade riskerna Den
årliga processen för riskanalys samordnas av koncernens riskorganisation som också är ansvarig för
att underhålla riskregistret. Riskregistret omfattar
runt 50 risker och uppdateras årligen, huvudsakligen baserat på ländernas ERM-affärsplaner, men

också andra källor och underlag såsom resultat från
revisioner och självutvärdering samt input från
ledningen. Av de 50 riskerna väljs sedan cirka 15
som topp-risker som kommer att följas upp. Av
dessa, har för närvarande sju stycken risker valts
ut och anses vara de prioriterade där huvudsakligt
fokus kommer läggas under nästkommande år.
För exempel på dessa risker och hur de hanteras
hänvisas till www.securitas.com/bolagsstyrning/
riskhantering-foretagsovergripande-risker.
Den slutliga beslutet om de prioriterade riskerna
fattas årligen av koncernledningen.

> Exempel på aktiviteter under 2013
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ERM-affärsplanens struktur modifierades och ett
uppdaterat verktyg för riskanalys implementerades.
Syftet med det nya verktyget är att underlätta processen för riskanalys, såväl som handlingsplan
beroende på risknivå och kontroller som har implementerats. Omfattande utbildning genomfördes
avseende hur verktyget ska användas, därutöver
också riktlinjer för hur en workshop på landsnivå
ska ledas för att identifiera risker och bedöma
befintlig kontrollnivå, involvera lokala riskägare och
landsledning.
De sju prioriterade koncernriskerna och ett
minimum av två lands/divisions specifika risker
ska bedömas. Denna analys utgör basen för ERM
affärsplanen, vilken också innefattar handlingsplaner
för hur ytterligare riskhanteringsåtgärder kan vidtas
för att hantera risker med högst kvarvarande exponering. På grund av Securitas ökade strategiska
fokus på teknik har separata riskanalyser och riskhanteringsaktiviteter för risker specifikt relaterade
till tekniklösningar utförts under 2013.
Separata riskanalyser har också gjorts för flygplatssäkerhet.
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