
11 SKARPE DEBATTER OM FREMTIDENS SAMFUND
TORSDAG D. 16. JUNI

11.00 - 11.45
Fjernvarme og kollektiv energiforsyning 
som strategisk greb i byudviklingen
FB Gruppen A/S
Hvordan kan de private projektudviklere 
arbejde sammen med forsyningsselskaber og 
kommuner om at sikre billig energiforsyning 
som en del af de samlede boligudgifter?

12.15 - 13.00
Fremtidens ældrepleje 
– omsorg og medarbejdertrivsel 
Center for Kvalitet i Velfærd
I en tid med øgede behov på ældreområdet 
og stigende krav fra medarbejderside til 
bedre arbejdsvilkår og trivsel er der pres på 
politikerne til at levere en robust ældrelov, der 
peger ind i fremtiden. Hvilke elementer skal 
den indeholde?

15.30 - 16.30
Regioner og kommuner sætter strøm til grøn erhvervstransport
Region Hovedstaden
Regioner og kommuner kan fremme grøn erhvervstransport 
gennem miljø- og klimakrav til private virksomheder. Men det er 
afgørende for virksomhederne, at ladeinfrastrukturen er robust 
og geografisk dækkende. Hvordan sikrer vi det?

17.00 - 18.00
Etik i lobbybranchen?
LINDSKOV
Mørkets fyrster eller samfundsnyttige 
videndelere? Holdningen til lobbyister 
er mange. Hvordan sikrer vi størst 
mulig transparens i den demokratiske 
beslutningsproces? Har vi i Danmark behov for 
et egentligt lobbyregister, som vi kender det 
fra EU-institutionerne? Og hvad med etikken?

FREDAG D. 17. JUNI

10.00 - 11.00
Fremtidens ældrepleje
– hvordan får vi råd?
Center for Kvalitet i Velfærd
25-30 mia. kr. skal investeres i flere 
plejehjemspladser inden 2030. Hvordan 
skaber kommunerne det økonomiske 
råderum til investeringerne?

12.00 - 12.45
Billige boliger i den mangfoldige by
FB Gruppen A/S
Hvordan sikrer vi, at der er plads til 
alle befolkningsgrupper i store og små 
byer - også til dem der ikke har de høje 
indkomster? Hvor finanserer vi, og hvordan 
prioriterer vi?

13.30 - 14.30
NIMBY, LULU og BANANA 
– demokrati eller distortion?
LINDSKOV
Hvor går grænsen mellem hensynet til en 
sund debat i et lokalområde og en usund 
hetz på de sociale medier? Er folkelige oprør 
vejen til et sundt nærdemokrati eller en 
visionsdræber for overordnede hensyn?

15.00 - 16.00
Illegal handel med tobaksprodukter
Nærbutikkernes Landsforening og 
Tobaksproducenterne
Store illegale cigaretfabrikker er flyttet inden 
for Danmarks grænser, og den illegale import 
forventes at stige i de kommende år som 
følge af kraftige afgiftsstigninger på tobak. 
Berørte aktører og politikere vil præsentere 
den nyeste viden samt diskutere løsninger 
og tiltag, der skal til for at komme den 
illegale handel til livs.

16.30 - 17.30
En ny begyndelse på ældreområdet 
– hvem har modet? 
Center for Kvalitet i Velfærd
Har politikerne og forvaltningerne mod 
til at gennemføre en ny ældrelov uden at 
ryste på hånden?

LØRDAG D. 18. JUNI

11.00 - 12.00
Styrk din gennemslagskraft som formidler
Rhetor & LINDSKOV
Hvordan planlægger man den perfekte 
fremstilling for sin målgruppe? Og hvordan 
sikrer man, at PowerPoint bliver en 
medspiller i stedet for en modstander, når 
det klare budskab skal præsenteres?

09.30 - 10.30
Svingdørslobbyisme i Danmark 
LINDSKOV
Der er mange holdninger om 
svingdørslobbyisme. Nogle finder det 
positivt og befrugtende mellem sektorer 
og interessenter, mens andre vil have det 
reguleret. Vi stiller skarpt på fordele og 
dilemmaer.


