
FORPLIGTET PÅ 

FÆLLESSKABET?
- pejlemærker for 20’ernes offentlige bestyrelser

Årets Offentlige 

Bestyrelseskonference
Den 1. november 2021

Kl. 9.00 – 15.30

København
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6

Pris: 2.450,- ekskl. moms/deltager

Den klassiske forståelse af, hvordan man varetager selskabets 

eller institutionens interesse er under opbrud. Vi bevæger os 

væk fra et relativt snævert fokus på egeninteresser og over mod 

tættere samspil med omverdenen. Bliver det stærke fokus på 

konkurrence erstattet af mere samarbejde? Bliver den næste 

fase af grøn omstilling kendetegnet ved mindre frivillighed og 

mere regulering? Bliver bestyrelserne gjort yderligere ansvarlige 

for virksomhedskulturen og adfærden i organisationen? 

Med 10-års jubilæet for Årets Offentlige Bestyrelseskonference

inviterer Dagens Dagsorden til en spændende og lærerig dag, 

hvor fagligt stærke og inspirerende oplægsholdere giver deres 

bud på kommende pejlemærker for offentlige bestyrelser i en 

mere fællesskabsorienteret verden. 

Tilmelding på 

dagensdagsorden.dk

Spørgsmål?

kontakt@dagensdagsorden.dk

MediepartnerPartnere

Susanne Juhl

Lars Schrøder

Louise Gade

Jakob Lose

Jesper Fisker

Christina Busk

Connie Hedegaard

Henrik L. Andersen

Lisbeth Knudsen

Kasper Palm



PROGRAM FORMIDDAGFORPLIGTET PÅ FÆLLESSKABET?

Ankomst og registrering9.00

Velkomst og introduktion til dagens program
Ved Line Markert, partner i Horten

Fra konkurrence til samarbejde: Er bestyrelserne 

en del af problemet eller løsningen?
Ved Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens 
Bekæmpelse og formand for Københavns 
Professionshøjskole

Er konkurrencen mellem offentlige selskaber og 

institutioner gået for langt? Er bestyrelserne en del af 

problemet, eller kan de ses som garant for, at der 

kikkes ud over snævre institutions- eller 

selskabsinteresser? Jesper Fisker vil med sin 

baggrund som både bestyrelsesformand og tidligere 

departementschef give sit bud på, hvordan 

bestyrelser balancerer mellem konkurrencens 

dynamikker og varetagelse af fællesskabets 

interesser.

10.00 –

10.25 

9.30 –

9.40

Forpligtende krav til grøn omstilling: Kan 

bestyrelsen holdes ansvarlig?
Ved Connie Hedegaard, tidl. EU-kommissær for 
klima, og bestyrelsesformand for den grønne 
tænketank Concito og Aarhus Universitet

Den grønne omstilling af samfundet fordrer aktive 

bidrag fra institutioner og virksomheder. 

Ambitionerne er høje. Det samme er 

utålmodigheden efter at se konkrete resultater. 

Med baggrund i sit arbejde for klimadagsordenen 

på allerhøjeste niveau, samt bestyrelseserfaring, vil 

Connie Hedegaard give sit bud på, hvordan 

bestyrelserne kan og skal spændes foran den 

grønne omstilling.

10.25 –

10.50

Pause
Kaffe & the

10.50 –

11.05

Formålsbestemt ledelse og fokus på 

medarbejderne: Hvad er bestyrelsens rolle?
Ved Louise Gade, Executive Vice President Salling 
Group, tidl. borgmester i Aarhus og medlem af en 
række bestyrelser og råd

Hvad er bestyrelsens rolle i at sikre organisations-

kulturens understøttelse af et højere formål 

(purpose) med virksomheden? Hvordan får man en 

overordnet strategi og den ønskede kultur til at leve 

blandt medarbejderne i hverdagen? Med sin 

baggrund som topleder både i privat og offentligt 

regi vil Louise Gade give indsigt i de ledelses-

mæssige udfordringer og gevinster ved at arbejde 

med purposedrevet formål. Hun vil også give sit 

bud på hvordan bestyrelsen kan følge op på 

kulturen i organisationen uden at blande sig i 

driften.

11.05 –

11.30

Årets Offentlige Bestyrelse 2021
Motivering ved formand for bedømmelsesudvalget

De nominerede bestyrelser præsenteres og der 

vælges en ”best in class” inden for hhv. 

forsyning/infrastruktur-selskaber, 

uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner. Af 

de tre ”best in class” tildeles én bestyrelse Årets 

Offentlige Bestyrelsespris 2021.

11.30 –

12.00

Frokost og netværk
Der serveres frokost og deltagerne kan bevæge sig 

rundt på lokationen.

12.00 –

12.45

Offentligt bestyrelsesarbejde på godt og ondt: 

Læring og fremtidsudsigter
Ved Jørgen Ulrik Jensen, partner i Pluss

Hvad har vi på godt og ondt lært om offentligt 

bestyrelsesarbejde det seneste årti? Og hvad vil de 

kommende år bringe for de offentlige bestyrelser?

9.40 –

10.00

MediepartnerPartnere



PROGRAM EFTERMIDDAG

3 workshops

FORPLIGTET PÅ FÆLLESSKABET?

Efter frokost har du mulighed for at vælge mellem en af følgende tre 

workshops, hvor vi går i dybden med konkrete problemstillinger for 

sektoren i et fremtidsperspektiv. Konferencen slutter samlet med en 

politisk paneldebat i store sal.

12.45 – 14.15

Udvikling eller afvikling af selvejet?

Hvor bevæger uddannelsessektoren 

sig hen, og kan bestyrelserne 

påvirke udfaldet?

Moderator: Nikolai Weissert, partner 
i Pluss

Oplæg v. Christina Busk

Formand Grenå Gymnasium og 

indehaver af Etikos.

Oplæg v. Kasper Palm

Forbundssekretær Dansk Metal, 

bestyrelsesmedlem Industriens 

Uddannelser m.fl.

Bæredygtighed, klimakrav og 

forsyningssikkerhed i verdensklasse. 

Hvad kalder det på af 

strukturudvikling i sektoren og hvad 

er bestyrelsens rolle i udviklingen?

Moderator: Peter Damsted 
Rasmussen, partner i BDO

Oplæg v. Susanne Juhl

Formand HOFOR, BIOFOS, 

bestyrelsesmedlem i Nunaoil, DTU, 

m.fl.

Oplæg v. Lars Schrøder

Adm. direktør i Aarhus Vand, 

bestyrelsesmedlem i RGS Nordic

Fra offentlig støtte til indtægter fra 

andre kilder

Hvordan navigerer bestyrelsen i krav 

om indtægter fra andre kilder?

Moderator: Rikke Søgaard Berth, 
partner i Horten

Oplæg v. Henrik Lehmann Andersen

Direktør i Nordea-fonden og tidl. 

direktør i Odense Zoo

Oplæg v. Jakob Lose

Formand Fiskeri- og Søfartsmuseet 

Esbjerg og byrådsmedlem Esbjerg

Workshop

Med afsæt i de to inspirationsoplæg 

faciliteres en workshop, hvor 

deltagerne veksler mellem 

gruppedialog omkring udvalgte 

dilemmaer og fælles debat. 

Workshop

Med afsæt i de to inspirationsoplæg 

faciliteres en workshop, hvor 

deltagerne veksler mellem 

gruppedialog omkring udvalgte 

dilemmaer og fælles debat. 

Workshop

Med afsæt i de to inspirationsoplæg 

faciliteres en workshop, hvor 

deltagerne veksler mellem 

gruppedialog omkring udvalgte 

dilemmaer og fælles debat. 

Pause og tilbage til store sal

Paneldebat

Lisbeth Knudsen (moderator), 

strategidirektør Mandag Morgen/Altinget

Martin Ågerup, direktør CEPOS

Pelle Dragsted, debattør og tidl. MF 

Enhedslisten

14.30 –

15.15

Farvel og tak for i dag 

Ved BDO
15.15 –

15.30

Uddannelse Forsyning & infrastruktur Kultur

14.15 –

14.30

Bliver fremtidens offentlige bestyrelser sat 

mere fri? Eller kan vi forvente yderligere 

regulering af bestyrelserne? Og i så fald, på 

hvilke områder? Med afsæt i dagens tema 

afvikles en paneldebat om fremtiden for 

offentlige bestyrelser. 

→

MediepartnerPartnere
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OM DAGENS 

DAGSORDEN
- viden og netværk for offentlige bestyrelser

Årets Offentlige 

Bestyrelseskonference
Den 1. november 2021

Kl. 9.00 – 15.30

København
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6

Dagens Dagsorden er et netværk for bestyrelsesforeninger 
og brancheorganisationer for offentlige bestyrelser. 

Vi samler og formidler viden og praktiske erfaringer om 
offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og 
praktikere. 

Formidlingen sker gennem: 

• Årets Offentlige Bestyrelseskonference
• Nyhedsbreve med aktuel viden og indsigter fra eksperter
• Tidsskriftet Dagens Dagsorden, som kommer både i 

dybden og rundt om et aktuelt tema
• Hjemmesiden dagensdagsorden.dk, hvor al viden er frit 

tilgængeligt. Aktuelt rummer siden mere end 400 fagligt 
kvalificerede artikler, redskaber og anbefalinger om 
offentligt bestyrelsesarbejde.

Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden. 
Horten, BDO og Pluss Leadership bidrager både 
økonomisk og fagligt. Med os har vi 15 branche-
organisationer inden for uddannelse, kultur og forsyning. 

Se mere på www.dagensdagsorden.dk 


