Torsdag d. 13. juni
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Tidsrum

Event

11:30 - 12:30

Folkemødet åbner

12:30 - 13:00

Partiledertale – Radikale Venstre – Hovedscenen

13:00 – 14:00 KICK OFF receptions-teaser for OPS Scenen
OPS-Scenens Kick Off foregår i en afslappet receptionsstil. Vi har inviteret
en hemmelig gæst med lang erfaring inden for OPS, som sætter "strøm"
på vores kick off.
Følg på Facebook Følg på folkemødet
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14:15 - 15:00

Konkurrenceudsættelsens topprofil møder modpol
Konkurrenceudsættelsen er stagneret de seneste år og i 2018 faldt den så
0,2 procent.
Vi har derfor sat topfolk fra to kommuner med udfordringer på økonomien
stævne for at udveksle erfaringer og synspunkter på
konkurrenceudsættelse. Hvad er det man kan konkurrenceudsætte med
fordel og hvad er det man under ingen omstændigheder kan se en gevinst
ved at konkurrenceudsætte.
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15:00 - 16:15

Vilkår på offentlige markeder
Fremtiden byder på udfordringer som ingen sektorer kan klare alene.
Vejen til fortsat velfærd er samarbejde på tværs af offentlige og private
aktører og mere samarbejde medfører udviklingen af nye markeder. Et
centralt spørgsmål er her, hvilke vilkår skal præge de offentlige markeder?
Virkeligheden på offentlige markeder er grundlæggende anderledes. Alene
sammenhængen er mere kompleks end på rene B2C-markeder (Business
to Consumer).
Vi har samlet et veloplagt panel fra alle hjørner af de offentlige
velfærdsmarkeder, som vil gå et spadestik dybere i debatten end den
sædvanlige retorik.
Moderatorer:
Kurt Helles Bardeleben, Advokat og Steen Houmark Rådgiver og Redaktør
Panel deltagere:
• Christina D Tvarnø, Professor, CBS
• Jan Wilken, Landechef Team Olivia
• Kristian Wendelboe, Administrerende direktør, KL - Kommunernes
Landsforening
• Marja Elverhøj, Fagchef for Social- & beskæftigelsesområdet,
Quick Care
• Michael Gråtang, Direktør, LOS
• Mogens Bech Madsen, Sektorformand, FOA
• Morten Jung, Markedschef - Velfærd, Dansk Erhverv
Følg på Facebook Følg på Folkemødet

Danchells Anlæg
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Fredag d. 14. juni.
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Tidsrum

Event

09:00 - 10:00

Bæredygtig ledelse i transformationer
Bæredygtighed er et tema som i stigende grad præger vores samfund
og kræver forandring og transformation. Bæredygtig ledelse er en del af
transformationen. En transformation der handler om industrisamfundets
afløser. Bliv klogere på, hvordan vi midt i et paradigmeskifte, kan sikre
at bæredygtig ledelse kan sikre positive bundlinjer ift. arbejdsmiljø,
produktivitet og trivsel.
Vi har inviteret stærke forsknings- og ledelsesmæssige profiler, til at
debatterer Future of work. Kom få svar på spørgsmål som: Skal vi
afskaffe ledere og Hvad skal der til for at skabe overskud på flere
bundlinjer?
Moderator:
Hanne Nyström – Chefkonsulent
Paneldeltagere:
• Anne-Mette Ravn – Direktør Hartmanns A/S
• Louise Dinesen – Chef psykolog Hartmanns A/S
• Regitze Siggaard, Health Manager hos Ørsted
• Yun Ladegaard, Erhvervspsykolog og Leder i Center For
Psykisk Sundhedsfremme
• Ann-Christina Matzen Andreasen, Centerleder i Gentofte
kommune
Følg på Facebook
Følg på Folkemødet
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10:00 - 10:30

Partiledertale - Liberal Alliance - Hovedscenen

10:30- 11:30

Udligning: Tab af vækst-incitament eller ulighed i service
Kommunal udligning betyder, at skatten i fattigste kommuner skal være
fem procentpoint højere end de rigeste kommuner. Er det rimeligt?
Vil en større udligning mellem de rige og de fattige ikke blot medføre at
kommunerne mister ethvert incitament til at skabe vækst og dermed
velfærd for hele Danmark? og endeligt er der spørgsmålet om man kan
have mange procent forskelle i skatteprocenten mellem to
nabokommuner i de store byområder.
Redaktør Arne Ullum fra NB-Økonomi sætter de centrale spørgsmål for
velfærd og vækst og offentlig privat samarbejde til debat inden
efterårets store forhandlinger om en udligningsreform vil afgøre
fordelingen af mellem 15 og 25 milliarder kroner mellem de danske
kommuner.
Moderator:
Arne Ullum, redaktør på NB-Økonomi
Paneldeltagere: Læs mere her

Danchells Anlæg
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12:00 - 13:00

Sociale investeringer – en ny løsning på et gammelt
problem?
Alle taler om sociale investeringsprogrammer ifti kommunale
kerneopgaver. I Aalborg handler de på det.
Non-profit virksomheden FOKUS, Aalborg Kommune, Den Sociale
Kapitalfond og Den Obelske Familiefond har skabt Impact60. Et socialt
investeringsprojekt, hvor 60 ud af 120 psykisk sårbare fra kanten af
arbejdsmarkedet skal flytte sig fra offentlig forsørgelse til skatteborgere
med højre livskvalitet.
Vi tager vi hul på de mange spørgsmål om sociale investeringer, der
tårner sig op: Batter det noget? - Holder de?
Lyt til erfaringerne fra de markante stemmer som står bag Danmarks
største sociale effektinvesteringsprojekt, når de udfordres af journalist
fra TV2 News Kristian Ring-Hansen Holt
Paneldeltagere
• Bjørn Salling, Direktør, FOKUS Folkeoplysning
• Mai-Britt Iversen, Rådmand, Aalborg Kommune
• Claus Bjørn Billehøj, Direktør og Partner, Den Sociale
Kapitalfond
• Frida Tarp, Socialøkonomisk konsulent, BusinessAalborg
Følg på Facebook Følg på Folkemødet
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13.00

Partiledertale - Socialdemokratiet - Hovedscenen

13:30 - 14:30

Private penge i grøn omstilling
Danmark er foran i den grønne omstilling, men de sidste procenter vil
ikke komme så nemt som de første. Det kræver innovation.
Modernisering af forsyningssektorerne og mulighed for profit har gjort
sektoren interessant for private investorer, der med risikovillig kapital vil
kunne udrette noget mere. Flere kommuner har haft succes med
innovative partnerskaber for klimaløsninger og bæredygtig byudvikling.
DLA-Piper har sat scenen for debatten og rejser spørgsmålene:
• Kræver den næste fase i den grønne omstilling forenede kræfter?
• Kan den grønne omstilling og den teknologiske innovation sikres
uden risikovillig kapital?
• Er det ok, at opnåelse af klimamålsætningerne bliver afhængig af
profitmulighed?
Moderator:
Renée van Naerssen, Juridisk konsulent , DLA PIPER
Paneldeltager:
• Kamma Eilschou Holm, Adm. Direktør, CTR (Centralkommunernes
Transmissionsselskab)
• Jane Jegind, Rådmand Odense Kommune
• Peter Rathje, Direktør ProjektZero
Følg på Facebook Følg på Folkemødet
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15:00 - 16:00

Når den private sektor overhaler det offentlige
Vi ser en trend med paradoksale elementer. På den ene side har
kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad været stagnerende
igennem de sidste år. På den anden side kan vi se en snigende vækst
af private velfærdstilbud, der sælger direkte til borgeren som forbruger.
Der er tale om velfærdstilbud, hvor det offentlig er dekoblet den
gængse indkøbstrekant, hvor kommunerne som gatekeeper bestiller og
betaler velfærdsvirksomhederne for at udfører serviceydelserne ift.
borgeren som modtageren.
Mød stærke stemmer til en debat.
Moderator:
Steen Houmark, Redaktør på OPS-Indsigt
Paneldeltager:
• Anne-Mette Fugleholm, Direktør, Diakonissestiftelsen
• Claus Thykjær, Kommunaldirektør, Greve Kommune
• Jytte Adelmark, direktør for vækstcenter sundhed. Tryg
• Mikkel Geertsen, CEO, HejDoktor
• Rasmus Larsen Lindblom, Velfærdspolitisk fagchef, Dansk
Erhverv
• Torben Klitmøller Hollmann, Formand, social- og
sundhedssektoren, FOA
Følg på Facebook Følg på Folkemødet
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16.00

Partiledertale - Enhedslisten - Hovedscenen

16:30 – 17.30

Skal robotterne have lov til at slå sagsbehandlerne ihjel?
Borgerne venter medens sagsbehandlerne knokler med stakkevis af
sager, som de skal sikre en sagsbehandling, hvor forvaltningslovens
principper overholdes.
Forestil dig at tusindvis af timers forundersøgelser i de kommunale
myndigheder overtages af software-robotter. Sagsbehandlernes
stakkevis af undersøgelsesopgaver er forsvundet og bunker af
skattekroner er frigivet til mere velfærd.
Spørgsmålet er hvor langt kan vi gå? Hvordan sikrer vi, at skøn ikke
sættes under regel når det er en robot der laver det meste?
Moderator:
Steen Houmark, rådgiver og redaktør på OPS-Indsigt
Paneldeltager:
• Johnny Iversen, Direktør, EG A/S
• Helle Linnet, Formand, Socialchefforeningen
• Mads Samsing, Næstformand, HK Kommunal
• Frederik Bruhn, Partner & Advokat, DAHL-Advokaterne
Følg på Facebook Følg på Folkemødet

19:00 - 19:30

Partiledertale starter – Socialistisk Folkeparti - Hovedscenen
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Lørdag d. 15. juni
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Tidsrum

Event

10:00 - 10:30

Partiledertale – Konservative Folkeparti - Hovedscenen

10.30 – 11.45

I løvernes OPS-Hule
Danmark står med velfærdsudfordringer, som ikke kan løses af en
sektor alene.
Gang på gang peger Dansk Erhverv på det store potentiale blandt
danske iværksætter som en af vejene til bedre, smartere og mere
effektiv velfærd. Men hvordan bliver dette modtaget i kommunerne
og kan vi bruge alle de nye Gimmicks der dukker op?
I vores cirkustelt har vi opbygget ”Løvernes OPS-Hule”. Her skal 5 –
7 virksomheder på 90 sek. præsenterer de produkter de gerne vil
sælge til kommunerne.
For at give virksomhedernes elevatortale ekstra perspektiv har vi
inviteret virkelighedens OPS-Løver fra ”den kommunale
bermudatrekant”; 1) Politikere/embedsmænd, 2)
Leverandører/fagfolk og 3) brugere
Moderator:
Steen Houmark, rådgiver og redaktør på OPS-Indsigt
OPS-Løverne:
• Ejner K. Holst – Næstformand FH
• Jesper Zwisler, Kommunaldirektør, Herlev Kommune
• Thomas Helt, Iværksætter og direktør, Alle Lægehus
B2G virksomheder – Iværksættere:
Hvem det er bliver en overraskelse

Følg på Facebook Følg på Folkemødet
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12:00 - 13:00

WORKSHOP
Kommunal udligning - 10 ting du bør vide inden næste
budget
Vi betaler høj skat i Danmark og forventer at ældrepleje, skoler og
børnehaver har et godt niveau uanset hvor du bor.
Vores velfærd er underlagt fælles lovkrav som kommunerne skal
leve op til. Den økonomiske udligning mellem de rige og de fattige
kommuner sku sikre dette.
Det lyder simpelt, men udligningsordningen er en kompliceret
størrelse, der er blevet kritiseret for sin lotto-mekanisme.
Uforudsigelig for dem som lægger de kommunale budgetter og i
mange kommuner har man ”pludselig” stået og skulle spare
millioner på velfærd.
Journalist Arne Ullum skærer udligningsordningen ud i pap, så du
kan stå forberedt, når konsekvenserne af udligningen rammer din
arbejdsplads offentlig eller privat. På vores workshop kan du få svar
og møde nogle af dem, der har hånden på kogepladen.
Moderator:
Steen Houmark, rådgiver og redaktør på OPS-Indsigt
Startpanel
•
•

Arne Ullum, Redaktør NB-Økonomi
Thomas Enghausen Næstformand FOA – kommer og
starter

Basispanel
• Karsten Wohlgemuth FTR for pædagogmedhjælpere
Sønderborg.
• Pia Jensen, FTR fra Ringsted

Følg på Facebook Følg på Folkemødet

12

13:00 - 13:30

Partiledertale – Dansk Folkeparti - Hovedscenen

13:30 - 14:30

Prioritering af offentlig velfærd
I Danmark betaler vi høj skat og vi forventer at ældrepleje, skoler,
børnehaver, hospitaler og specialinstitutioner har et godt niveau. Ser
man på perspektiverne for de næste 10 år så står vi med nogle
meget komplekse udfordringer, der kræver politisk og administrativ
prioritering og handling.
Blandt udfordringerne er: 150.000 flere over 80 år. Et behov for
10.000 flere plejehjemspladser. En efterspørgsel på henholdsvis
41.000 flere uddannede på sosu. Hænder vi vil mangle.
En udvikling der betyder, at det offentlige forbrug skal øges med
over 20 mia. kr. for at opretholde det nuværende serviceniveau.
Hvordan skal vi – de tre sektorer - overhovedet får enderne til at
mødes økonomisk og menneskeligt? Mød markante stemmer i
debat hos om prioritering af velfærd
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Søndag d. 16 juni

13

Tidsrum

Event

10:00 – 11:00

Morgen, meninger og møde
Alle er velkomne

11:00 – 12:00

Afslutning
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