
Årets konference for 
Offentlige Bestyrelser 
7. oktober 2015 på
Radisson Blu Scandinavia
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BESTYRELSENS 
VÆRDISKABENDE 
SAMARBEJDE

- Forum for O�entlige Bestyrelser

Dagens Dagsorden

De rigtige bestyrelseskompetencer skaber 
værdi for virksomheden/institutionen, men 
samarbejdet i bestyrelsen er endnu vigtigere. 

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 
giver viden og inspiration til at sætte 
kompetencerne i spil.



Kl. 09.00   Registrering og kaffe 

Kl. 09.30   Velkomst med introduktion til det værdiskabende samarbejde 
v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership

Kl. 09.40   God selskabsledelse; Værdiskabelse gennem samarbejde 
v/ professor Steen Thomsen, CBS

Kl. 10.10   Kompetencer, mangfoldighed og samarbejde i danske selskabsbestyrelser 
v/ bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesmedlem 
i en række børsnoterede selskaber og med erfaring fra flere offentlige 
bestyrelser. 

Kl. 10.40   Kaffepause

Kl. 11.10   Rammer for værdiskabelse i en offentlig bestyrelse 
v/ bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen, SDU

Kl. 11.40   Offentlige bestyrelsers rolle i at skabe værdi for Danmark
v/ borgmester Erik Nielsen, næstformand for KL

Kl. 12.10   Frokost

Kl. 13.00  Workshops
   Fire workshops om bestyrelsens værdiskabelse i udvalgte  

samarbejdsrelationer (Se workshopprogram næste side)

Kl. 15.00   Kaffepause

Kl. 15.15   Politik med andre midler – bestyrelsesstyring i den offentlige sektor
v/ professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen

Kl. 15.45   Uddeling af Årets Offentlige Bestyrelsespris

Kl. 16.00   Afrunding og tak for i dag
v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership
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BESTYRELSENS VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE

Sidste år.....
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W O RKS HOPS

BESTYRELSENS VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE

Workshop I   VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EJERNE
Moderator: Helle Sofie Kaspersen, partner i Pluss

  
  Ejerstrategier som værktøj til at realisere ejermål og give  

bestyrelserne handlerum 
v/ fhv. stadsdirektør i Odense Kommune Jørgen Clausen,  
nu særlig rådgiver på SDU

  
  Samarbejdet med den diffuse ejer 

v/ bestyrelsesformand Carsten Fode, ARoS, partner i  
Kromann Reumert og adjungeret professor ved Aarhus Universitet

Workshop II  VÆRDISKABELSE I BESTYRELSENS SAMARBEJDE
Moderator: Susanne Toftgård Nielsen, chefkonsulent i Pluss

  
  Stærke personlige forbindelser styrker fælles problemløsning 

v/ lektor Sune Lehmann Jørgensen, DTU Compute 
  
  Klare udmeldinger og individuelle samtaler sikrer et højt og homogent 

bestyrelsesengagement 
v/ bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium

Workshop III  VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED DIREKTIONEN
Moderator: Karsten Vind, partner i Pluss

  
  Strukturering og koordinering af de politiske og administrative  

kanaler i en sektorkonsolidering 
v/ adm. direktør Susan Münster, Holbæk Forsyning 

  
  Institutionsudvikling i arbejdsgrupper mellem  

bestyrelsesmedlemmer og ledere 
v/ bestyrelsesformand Merete Andersen, Kvindemuseet

Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED  
EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Moderator: Thomas Lyhne, chefkonsulent i Pluss

  
  Global udvikling af knowhow og kommercialisering gennem samarbejde 

v/ vicedirektør Claus Homann, Aarhus Vand
  
  Bedre uddannelsestilbud med udenlandske samarbejder  

v/ bestyrelsesformand Ernst Lykke Nielsen, Niels Brock, som også er  
adm. direktør i Bording Data A/S

Workshops om bestyrelsens værdiskabelse 
i udvalgte samarbejdsrelationer
Fire temaopdelte workshops, hvor man ved tilmelding vælger, hvilken man vil deltage i. I hver 
workshop vil oplægsholderne slå det udvalgte temaet an og lægge op til diskussion med og 
mellem deltagerne. Alle deltagere bliver aktivt involveret i workshoppens tema.

http://www.kromannreumert.com/Nyheder/2015/01/Carsten-Fode-udnaevnt-til-adjungeret-professor-ved-Aarhus-Universitet
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Læs mere om konferencen, og tilmelding 
på www.dagensdagsorden.dk

Årets konference for 
Offentlige Bestyrelser 
7. oktober 2015 
Radisson Blu, Amager Boulevard 70, 
2300 København S

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

Om Dagens Dagsorden  
– Forum for Offentlige Bestyrelser

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk for 
bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige besty-
relser. 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 tilgænge-
lig på overskuelig vis. Aktuelt rummer siden ca. 250 fagligt kvalificere-
de artikler, redskaber og anbefalinger om offentligt bestyrelsesarbej-
de.

Det er gratis at benytte hjemmesidens faciliteter, ligesom alle uden beta-
ling kan modtage nyhedsbreve og tidsskrifter.

Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden – Forum for 
Offentlige Bestyrelser, og sekretariatsfunktionen ligger der. Kromann 
Reumert, EY og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt.

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


