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Flybilletter kr. 23.220,00
Rejskort - tog - 876,00
Parkering - 75,00
Hotel - 18.615,00
Forplejning - 3.371,00
KL gebyr (9x4.993,75) - 44.943,75

-
I alt kr. 91.100,75

Kørselsregnskab for Michael Mathiesen fremgår af regnskab for Kultur- og 
Fritidskonferencen 8.-9. maj 2017.



 



Onsdag den 10. maj 2017 

 

10.00 Velkomst og åbning af konferencen 

Thomas Adelskov, formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg 

Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist 

 

10.15 Tema: Vi skal nytænke indsatserne sammen med borgerne! 

  

10.15  Social Services Are Broken. How Can We Fix Them? Relations are the answer!  

 Hilary Cottam, Innovator and social entrepreneur 

 

10.40 Tre eksempler på nytænkning af indsatserne:  

 

1. Drømme som drivkraft 

Jan Nielsen, direktør i Ældre og handicap, Aalborg Kommune  

 

2. Headspace – nogen at tale med. I et samarbejde mellem kommune, regioner og frivillige om 

forebyggelse 

Poul Nyrup Rasmussen, protektor, Foreningen Det Sociale Netværk og Headspace 

 

3. Det er systemet, der er komplekst – ikke borgeren! 

Carsten Hornstrup, direktør, Joint Action  

 

11.15 Pause 

Besøg standene 

 

11.45 Tema: Behandling og støtte i eget hjem – går vi mod 6 mio. behandlingssteder? 

 

11.45  Mere behandling rykker ud i eget hjem. Hvad er det et udtryk for? Og hvilke muligheder og 

dilemmaer skaber det? 

Jakob Kjellberg, professor, KORA  

 

12.00 Er behandling i eget hjem en god ide? Er det for alle? Og hvad betyder de nye muligheder for 

borgerne? 

Jakob Kjellberg, professor, KORA, Anne Brandt, adm. direktør, Lungeforeningen og Tine Heide, 

projektchef, TeleCare Nord 

 

12.15 Behandling i eget hjem – hvordan går vi til opgaven? Og hvilke krav stiller det til samarbejdet? 

Repræsentant fra Danske Regioner, Ninna Thomsen, medlem, KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Grete 

Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd og Christian Freitag, formand, Lægeforeningen 

 

12.40 Frokost 

 

13.45 Sessioner 

1. Kursen mod et styrket nært sundhedsvæsen 

2. De nye unge udsatte – hvorfor bliver de udsatte og hvilke indsatser er der brug for? 

3. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere – hvad skal der til? 

4. Ekstremisme og radikalisering – hvad kan kommunerne gøre?  

5. Overvægt blandt børn – hvordan sætter vi ind og hvad er kommunernes ansvar? 

6. Velfærdsteknologi er løftestang for udvikling – hvad skal vi satse på og hvordan? 

 



15.00 Pause 

Besøg standene 

 

15.30 Tema:  Ensomhed og fællesskaber 

 

15.30 Hvem bliver ensomme og hvorfor? Og hvordan hjælper og forebygger vi ensomhed? Og hvem 

har ansvaret? 

Henrik Appel Esbensen, medlem, KL’s Social og Sundhedsudvalg, Christine E. Swane, direktør, 

Ensomme Gamles Værn, Karen Stæhr, sektorformand, FOA samt Maria Bruselius-Jensen, lektor, 

Center for Ungdomsforskning  

 

16.30 Stå fast! – konstante forandringer hos ledere og medarbejdere gør os rodløse!  

Svend Brinkmann, professor, Aalborg Universitet  

 

17.00 Dagens program er slut! 

 

19.00  Vi mødes i forhallen 

 

19.30 Aftenarrangement – middag og underholdning 

 

 

Torsdag den 11. maj 2017 

 

08.50 Morgensang: Gospel med hele salen  

 

09.05 Tema: Fælles om nye løsninger!  

 

09.05 Hvor er velfærden på vej hen? 

Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor, SFI og Økonomisk vismand 

  

09.30  Socialområdet fremadrettet 

Mai Mercado, Børne- og socialminister  

 

09.40 Fremtidens indsatser med borgeren i centrum  

Børne- og socialminister Mai Mercado og Thomas Adelskov, formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg  

  

09.55 Pause 

Besøg standene 

 

10.20 Tema: Fælles om nye løsninger! – forsat 

 

10.20      Velfærdspolitikken på ældreområdet fremadrettet 

Thyra Frank, Ældreminister 

 

10.30  Med samfundet som medspiller: Hvorfor, hvornår og hvordan? 

Eva Sørensen, professor, Roskilde Universitet 

 

10.50 En ligemands erfaringer er guld værd – både for den, der hjælpes og den, der hjælper 

Thomas Ravn, Peer-Netværket Danmark  

 

11.00  Er civilsamfund og kommuner klar til samspil?   



  Paul Natorp, medstifter og daglig leder, Sager der samler og Anna Marie Hangaard Jensen, chef for 

Center for Civilsamfund, Odense Kommune  

 

11.20 Samarbejde mellem kommune og virksomheder om et arbejdsmarked med plads til alle! 

Hans Christian Knudsen, chef for beskæftigelse, Hedensted Kommune og virksomhed fra Code of Care.  

 

11.35  Et kig i krystalkuglen på fremtidens velfærdsløsninger  

Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stiftende partner, Future Navigator 

  

12.00 Tak for denne gang! – Take-away-frokost ved udgangen 

 

 

 

  



Sessioner onsdag den 10. maj 2017, kl. 14.00-15.15 

 

1. Kursen mod et styrket nært sundhedsvæsen  

Kom og drøft retningen for et styrket nært sundhedsvæsen i lyset af den kommende plan for det nære og sam -

menhængende sundhedsvæsen, med mulighed for at udveksle erfaringer med politikerkollegaer fra resten af 

landet. I sessionen vil du høre om konkrete indsatser, drøfte mulige løsninger og retningen for et styrket nært 

sundhedsvæsen. Sessionen vil veksle mellem interviews med politikere og drøftelser i grupper og plenum. 

Denne session retter sig primært til politikere, og der kan deltage max. 1 embedsmand pr. politiker.  

 

Oplægsholdere: kommunale repræsentanter, eksperter 

 

Moderator: Kurt Strand, journalist 

 

 

2. De nye unge udsatte – hvorfor bliver de udsatte og hvilke indsatser er der brug for?  

Der er en stigning i antallet af unge, der falder uden for de etablerede tilbud og bliver udsatte. Hvad er årsagerne 

til denne stigning, og hvilke indsatser kan imødegå denne udvikling? Matcher de nuværende indsatser de unge 

udsatte, eller skal vi nytænke indsatserne? I denne session tegnes et billede af ungdommen og af de udfordrin-

ger, de unge oplever. Det kommer til at danne grundlag for en drøftelse af løsninger på, hvordan udsatte unge 

kan komme tilbage på sporet, og hvordan vi forebygger, at unge overhovedet bliver udsatte?     

 

Oplægsholdere: kommunale repræsentanter, eksperter 

  

Moderator: afventer 

 

 

3. Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere – hvad skal der til?  

Hvordan er det muligt at tilrettelægge en bedre og mere sammenhængende indsats for udsatte borgere og fami-

lier? Hvordan kan kommunerne forenkle og fokusere deres indsatser for færre ressourcer og med større effekt? 

Og hvad er de organisatoriske svar på bedre samordning, når kontakt til arbejdsmarkedet er et hovedmål?  

Sessionen sætter, med udgangspunkt i det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram ’Bedre tvær-

gående samarbejde om ydelser og indsats’, disse spørgsmål til debat. 

 

Oplægsholdere: kommunale repræsentanter, eksperter 

 

Moderator: Jan Olsen, KL 

 

  



 

4. Ekstremisme og radikalisering – hvad kan kommunerne gøre? 

Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, politi, civilsamfund og staten at sikre, at unge ikke bliver radikalise-

rede og ekstremistiske. I sessionen sætter vi fokus på, hvorfor unge bliver tiltrukket af radikaliserende og ekstre-

mistiske miljøer. Hvordan kan vi med de kommunale indsatser bidrage til at forebygge, at unge bliver radikalise -

rede? Og hvordan opsporer vi og hjælper vi unge, der allerede er radikaliserede?  

 

Oplægsholdere: Lasse Lindekilde, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Hanne Husted Manata, 

afdelingschef, Aalborg Kommune, Nuuradiin Hussein, SSP-konsulent i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 

Aalborg Kommune og Karin Ingemann, kontorchef, Styrelsen for International Rekruttering og Integration    

 

Moderator: Lene Johansen, journalist 

 

 

5. Overvægt blandt børn – hvordan sætter vi ind og hvad er kommunernes ansvar? 

Overvægtige børn trives ofte ikke godt og har øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som voksne. Hvad kan 

vi gøre for at skabe sunde rammer for børnenes liv, så vi forebygger overvægten, og hvilke erfaringer er der med 

tilbud til de børn, der allerede er blevet overvægtige? Hvem skal vi samarbejde med? Hvad er familiens rolle? Og 

hvad med vores ’hygge-kultur’? 

 

Oplægsholdere: kommunale repræsentanter, eksperter 

 

Moderator: Tine Curtis, leder, Center for Forebyggelse i praksis, KL 

 

 

6. Velfærdsteknologi er løftestang for udvikling – hvad skal vi satse på og hvordan?   

Nye teknologier bidrager i stadigt stigende grad til velfærden og øger mulighederne for tryghed og sikkerhed, 

kompensation og assistance samt social kontakt og struktur i hverdagen mv. Men hvad skal vi satse på fremad-

rettet? Hvordan sikrer vi de rette investeringer i både teknologi og organisation, så de velfærdsteknologiske løs -

ninger bliver berigende medskabere af god velfærd og det gode hverdagsliv? 

 

Oplægsholdere: kommunale repræsentanter, eksperter 

 

Moderator: Jacob Rosenkrands, journalist 

 

  



Praktiske oplysninger 

Tid og sted Onsdag den 10. og torsdag den 11. maj 2017 

Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg 

 

Deltagerpris 3.995,- (ex moms) inkl. aftenarrangement  

Regning fremsendes efter konferenceafholdelse 

 

Afbud Skulle du blive forhindret i at deltage, kontakt da chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 

3391. Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Har 

du bestilt flytransport og/eller hotelværelse, så husk at kontakte henholdsvis FDM Travel, Pernille 

Mikkelsen, odense-business@fdm.dk, 7028 1335 og /eller VisitAalborg, Henriette Mortensen, 

hbm@aalborg.dk, 9931 7521. 

 

Deltagerliste Deltagerlisten opdateres løbende på www.kl.dk/forum2017.  

 

Aftenarrangement Den 10. maj, kl. 19.30 afholdes aftenarrangement. Tilmelding til aftenarrangementet foretages ifm. til-

melding til selve konferencen. Aftenarrangementet er inkluderet i prisen. Framelding af aftenarrange-

ment vil ikke resultere i nedsat deltagergebyr. Bordplanen hænges op på tavlen foran arrangørkontoret 

den 10. maj, kl. 17.00. 

 

Hotelværelser Reservation af hotelværelser www.kl.dk/forum2017. Der kan checkes ind på hotellerne fra kl. 14.00 

(Hotel CABINN Aalborg dog først fra kl. 15.00). 

 

Flybilletter Bestilling af flybilletter www.kl.dk/forum2017.  

 

Følgende flyafgange er forhåndsreserveret indtil den 8. marts 2017. Efter fristens udløb, er flybilletterne 

ikke længere forhåndsreserveret til KL. Bestilling af flybilletter efter fristens udløb kan sagtens ske, men 

så kan du ikke være sikker på, at der er ledige pladser på de nedenstående afgange.  

 

SAS: 10. maj - København-Aalborg, kl. 07.10, ank. kl. 08.05 

11. maj - Aalborg-København, kl. 13.15, ank. kl. 14.05 

 

Norwegian: 10. maj - København-Aalborg, kl. 07.35, ank. kl. 08.20 

11. maj - Aalborg-København, kl. 15.30, ank. kl. 16.15 

 

Bustransport Der er arrangeret bustransport fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center den 10. maj 

2017 til de passagerer, som flyver fra København kl. 7.10 og kl. 7.35. Busserne holder udenfor an-

komsthallen. Ved afrejse fra Aalborg Lufthavn til København den 11. maj 2017 er der arrangeret bus-

transport, som afgår fra Aalborg Kongres & Kultur Center kl. 12.15. 

 

Busserne er mærket ”Social- og Sundhedspolitisk Forum” og kører af sted efterhånden som de fyldes 

op. 

 

Parkering Prisen for parkering er 7,00 kr. pr. time fra kl. 08.00-18.00. 

 

Garderobe Der er garderobemuligheder, som findes i kongrescenterets garderobegade i kælderen.  

 

Mødemateriale Ca. 14 dage før konferenceafholdelse, udsendes mødemateriale til alle deltagere.  

 

Spørgsmål Praktisk del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391 

 Faglig del: Konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153 og chefkonsulent Jacob 

Meller Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852 

 Udstillerområdet: Udstillerkoordinator Fie Kjær Brinkmann, fibr@kl.dk, 3370 3003 

   

Der vil også være mulighed for at få løbende information på www.kl.dk/forum2017.    

 

KL-sekretariat KL har et konferencesekretariat (arrangørkontor) i kongrescenterets forhal, Tlf.: 9935 5535 – Fax: 9935 

5544 
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