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Arrangører

Styringsrammen for, udfordringerne
i og kompetencerne til at løfte
bestyrelsesopgaven de kommende år.

Dagens Dagsorden
- Forum for Offentlige Bestyrelser

Årets konference for
Offentlige Bestyrelser
31. oktober 2017 · IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33 · København
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RAMMERNE

Kl. 9.00

Registrering og kaffe

Kl. 9.30 Velkomst med introduktion til udfordringerne
i næste bestyrelsesperiode
v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership
Kl. 9.40 Frihed i faste rammer med ejerstrategi
Bestyrelsen bør gribe serveretten ved at spille ud med
gode udviklingsmål, levere resultater og sikre, at politikerne ser dem – en afgørende kompetence i offentlige
bestyrelser.
v/ direktør Mads Grønvall, økonomiforvaltningen,
Københavns Kommune
Kl. 10.10 Kaffepause
Kl. 10.30 Rammer og principper for styring af selvejende institutioner og offentligt ejede selskaber frem mod 2025
		 Samordning af nationale mål med bestyrelsesfrihed
til at varetage den enkelte institutions og det enkelte
selskabs tarv.
		 Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister
(statsejervinkel)
		 Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune (kommunal
ejervinkel)
		 Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand, Bornholms
Energi & Forsyning samt formand for Erhvervsskolernes
Bestyrelsesforening (bestyrelsesvinkel)
		 René van Laer, direktør i Knord (direktørvinkel)
		
Ekspert:
		 Professor Steen Thomsen, CBS
Ordstyrer:
		 Chefredaktør Tom Jensen, Berlingske
kl. 11.30 Bestyrelsesholdet matcher fremtidens udfordringer
		 Rekrutter talenterne til et samlet bestyrelseskompetencematch – erfaringer med at bruge bestyrelseskompetenceprofil i samspil med nomineringskomite.
v/ bestyrelsesformand i bl.a. Novo A/S og
Novo Nordisk Fonden Sten Scheibye
Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Workshops (se næste side)
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 14.50 Uddeling af prisen: ”Årets Offentlige Bestyrelse”
v/ bestyrelsesformand Per Påskesen, TEC
– prisvinderen i 2016
Kl. 15.10 Meritokrati på 141 år leverer fortsat
forsknings- og forretningsresultater
		
Carlsbergfondet ledes af en fem mand stor bestyrelse,
valgt blandt de indenlandske medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Formanden er født
formand for Carlsberg A/S. Sådan har det været siden
1876, da brygger J.C. Jacobsen oprettede Carlsbergfondet.
v/bestyrelsesformand Flemming Besenbacher,
Carlsbergfondet
Kl. 15.40 Opsamling på dagen
v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership
Kl. 15.45 Hvornår smager en Tuborg bedst?
		Perikles: Hver gang. Med smagsprøver på det bedste
bryg fra Carlsberg i glasset kan vi uformelt vende dagens
mange input med hinanden.
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WORKSHOPS

Workshop I: 		 Løft kompetenceniveauet
i uddannelsesbestyrelserne 2018-21
		
Ny kortlægning af uddannelsesbestyrelserne viser et
kompetenceløft
		 Pluss og DEA har i 2017 gentaget målingen ’BestyrelsesBarometer’ fra 2013. Trods et generelt løft siden 2013 er
der fortsat kompetenceudfordringer…
v/ partner Søren Tholstrup, Pluss Leadership
		 Vi sætter det stærkeste hold i 2018
		 Bestyrelsesformænd spejler egne bestyrelseskompetencer – og mangler – i deres bestyrelses samlede kompetencebehov og fortæller om deres tiltag til at sikre, at
de får alle kompetencer ind i bestyrelsen.
		
		
		
		
		

Panel med:
Hans Peter Jensen, bestyrelsesformand, Gefion
Charlotte Lundblad, bestyrelsesformand, Cphbusiness
Lars Goldschmidt, bestyrelsesmedlem, Niels Brock
Per Skovgaard Andersen, bestyrelsesformand, VUC
Storstrøm
		 Lasse Bo Breddam, bestyrelsesformand, SOSU Nord
		
Ordstyrer: partner Helle Lorenzen, EY og
partner Søren Tholstrup, Pluss Leadership

Workshop II: Skab vinderbestyrelsen
i forsynings- og infrastruktursektoren
		 Brug det nye kodeks for forsyningsselskaber i praksis
		 DANVAs nye kodeks for godt bestyrelsesarbejde i
forsyningsselskaber med særlig fokus på bestyrelsens
sammensætning og kompetencekrav.
v/ partner Thomas Lyhne, Pluss Leadership
		 Vi sætter det stærkeste hold i 2018
		 Bestyrelsesformænd spejler egne bestyrelseskompetencer – og mangler – i deres bestyrelses samlede kompetencebehov og fortæller om deres tiltag til at sikre, at
de får alle kompetencer ind i bestyrelsen.
		
		
		
		
		

Panel med:
Uffe Bro, bestyrelsesformand, Løgstør Fjernvarme
Ango Winther, næstformand, Aarhus Vand
Erik Østergaard, bestyrelsesformand, ADP
Finn Thøgersen, bestyrelsesformand, Nomi4s

		
Ordstyrer: partner Line Markert, Horten og partner
Michael N.C. Nielsen, EY

Workshop III: Bestyrelseskompetencer
i kultur- og oplevelsesbestyrelser
		
Fem teser for god governance i kultur- og
oplevelsesinstitutioner
		 Bestyrelserne skal sikre sikker daglig drift og strategisk
udvikle institutionens position i kultur- og oplevelsesudbuddet. Kompetencekravet er samlet i fem teser.
v/ formand Rasmus Adrian, Foreningen af Danske
Kulturbestyrelser
		 De rigtige bestyrelseskompetencer i vores bestyrelse
		 Bestyrelsesformænd spejler de fem teser i deres bestyrelses samlede kompetence og fortæller, hvordan de vil
sikre, at de får alle kompetencer ind i bestyrelsen.
		 Panel med:
		 Jesper Hermansen, direktør, Kulturstyrelsen
		 Steen Jørgensen, bestyrelsesformand, Foreningen
Roskilde Festivals bestyrelse
		 Helle Vibeke Lunderød, bestyrelsesformand,
Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus
		 Pernille Backhausen, bestyrelsesformand,
Nørrebro Teater
		
Ordstyrer: direktør Nils Jensen, ODM og
partner Rikke Søgaard Berth, Horten

Læs mere om konferencen, og tilmelding
på www.dagensdagsorden.dk

Årets konference for
Offentlige Bestyrelser
31. oktober 2017 · IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33 · København

Om Dagens Dagsorden
– Forum for Offentlige Bestyrelser
Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk for
bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. Netværket samler og formidler viden og praktiske erfaringer om
offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere.
Formidlingen sker gennem:
 Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvert år i oktober
 Nyhedsbreve med aktuelle nyheder, udkommer 1-2 gange om måneden
 Tidsskrifter på ca. 20 sider, som kommer både i dybden og rundt om et
aktuelt tema, udkommer 4-6 gange om året
 Hjemmesiden, hvor al indsamlet viden er systematiseret og tilgængelig
på overskuelig vis. Aktuelt rummer siden ca. 300 fagligt kvalificerede
artikler, redskaber og anbefalinger om offentligt bestyrelsesarbejde.
Det er gratis at benytte hjemmesidens faciliteter, ligesom alle uden betaling kan modtage nyhedsbreve og tidsskrifter.
Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden – Forum for
Offentlige Bestyrelser, og sekretariatsfunktionen ligger der. Horten, EY
og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt.

Samarbejdspartnere

Læs mere om netværket, se de faglige artikler og tilmeld dig nyhedsbrev
og tidsskrift på www.dagensdagsorden.dk
Læs mere om konferencen, og tilmelding
på www.dagensdagsorden.dk

