
Velfærdssamfundets udvikling – hvad betyder det for 
direktionernes ledelsesopgave i 2020? 

 

Chefforeningerne inviterer til temadag: 

Fredag den 17. januar 2020, kl. 9 - 12 med efterfølgende frokost 

IDA, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 København V 

 

Den voldsomme stigning i udgifterne til de specialiserede områder i kommunerne dræner kommunekassen 

og sammenholdt med den demografiske udvikling kan man spørge sig selv om, hvornår velfærdssamfundet 

går under. Det bliver år efter år sværere at prioritere ressourcerne.  

Problematikken er velkendt, velbeskrevet og veldokumenteret. Datagrundlaget taler sit eget tydelige sprog 

– diagnoserne er steget eksplosivt de seneste ti år, normalitetsbegrebet er indsnævret og kravene til, hvad 

kommunen skal levere til udsatte borgergrupper, kan ikke altid stå mål med forventningerne. Men hvordan 

ændrer vi kurs? Hvad kan ændres og hvem skal bidrage?  

På dagen vil en række eksperter og interessenter komme med bud på nye løsninger og veje frem, der kan 

bidrage til at løfte presset på velfærdsudgifterne og samtidig sikre bæredygtige måder at løfte opgaverne 

på. Måske vi sammen kan finde nye veje – de andre er betrådt og afgrunden lurer.  

 

 

 

  



Program: 

8.30 – 8.50: Ankomst og morgenmad 

8.50 – 9.00: Velkomst v. Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør, Ishøj Kommune 

9.00 – 10.00: Hvad er Regeringens ambitioner for styring og ledelse i den offentlige sektor? 

Med velfærdssamfundets udvikling stilles der nye krav til de ledelsesmæssige prioriteringer. Dette giver 

også et nyt fokus for ledelse og styring i det offentlige.  

Peter Mørch, departementschef i Finansministeriet, kommer og fortæller om, hvordan fremtiden ser ud for 

udviklingen af initiativer, der skal bidrage til at skabe god ledelse i den offentlige sektor.  

10.00 – 11.45: Hvor er det specialiserede socialområde på vej hen – og hvor efterlader det politikerne og 

den kommunale direktion?” – oplæg og efterfølgende paneldebat (inklusive pause) 

Med de kolde facts og statistikker som baggrund giver Mette Lindgaard, partner i PWC, et oprids af de 

problemer og udfordringer, vores velfærdsmodel står overfor – eller midt i? Vi styrer mod afgrunden, hvis 

vi fortsætter som hidtil, men hvilke løsninger findes der? Hvem kan og vil bidrage til at få vendt de negative 

spiraler, og kan vi gøre op med den traditionelle tænkning og rollefordeling? 

Til at svare på disse spørgsmål har vi inviteret et panel, der repræsenterer hver sin vinkel på 

velfærdsudfordringerne. De vil hver især blive bedt om at komme med bud på løsninger og bidrag til, at vi 

ændrer kurs, og styrer væk fra afgrunden.  

Kan panelet redde velfærdssamfundet?! 

Panelet består af:  

• Anni Sørensen, landsformand, Landsforeningen LEV 

• Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen  

• Thit Aaris-Høeg, direktør, Fonden for Socialt Ansvar  

• Michael Ziegler, borgmester Høje-Taastrup Kommune  

 

Ordstyrer på debatten: Charlotte Markussen, direktør, Høje-Taastrup Kommune, medlem af 

hovedbestyrelsen i FSD. 

11.45 – 12.00: Afrunding  

12.00 – 13.00: Fælles frokost 

 

 



Tilmelding og praktisk information 

Tilmelding foregår digitalt eller på mail til din chefforening – se nedenfor - senest 17. december 2019 

 

Kommunaldirektørforeningen: Anni W. Pedersen, awp@balk.dk 

Børne- og Kulturchefforeningen: Martin Garling maga@rudersdal.dk  

Foreningen af kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer: Heidi Lykke Schmidt, 

hlsch@frederikssund.dk  

Kommunalteknisk Chefforening: Via tilmeldingssiden på KTC.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pia 

Lindegren, plin@rudersdal.dk  

 

Deltagergebyret er på 750 kr. som afregnes via egen chefforening. 
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