Program for Ledelsesscenen på Folkemødet 2019 (C28)
(samarbejde mellem KL, Lederne, Mercuri Urval, DJØF og Mandag Morgen)
Torsdag
Ledelsesscenen åbnes (13.00-13.15)
De fem parter, der står bag Ledelsesscenen, åbner scenen
Af: KL, Ledernes Hovedorganisation, Mercuri Urval, Djøf, Mandag Morgen
Hvad gør den teknologiske udvikling ved morgendagens ledelse (13.15-13.45)
Hvad giver teknologien af nye potentielle muligheder, og hvad kan vi forvente af fremtidens ledelse?
Af: DJØF
Hvem skal lede Europa? (14.00-14.45)
Hvem skal lede Europa - er det Trump, Putin, Macron eller Vestager?
Af: Ledernes Hovedorganisation
Samfundskontrakten – ansvarlighed og tillid (15.00-15.45)
Hvordan sikrer topledere fremover bedst fundamentet for den danske tillidsbaserede samfundsmodel?
Af: Mercuri Urval
Når valgløfter møder virkeligheden (16.00-16.45)
Politisk ledelse – kunsten at kommunikere et politisk kompromis.
Af: KL
Offentlig ledelse i en digitaliseret fremtid (17.00-17.45)
Hvor er de ledelsesmæssige muligheder og faldgruber, når digitaliseringen buldrer af sted?
Af: KL
Politisk quiz (17.45-17.18)
Hvor mange rigtige kan du få i vores politiske quiz?
Af: Mandag Morgen

Fredag
Når topledere skifter scene (09.15-10.00)
Hvad kan genbruges, og hvad skal skiftes ud, når toplederen skifter scene?
Af: KL
”Big is better” i uddannelsessektoren, eller er det? (10.30-11.10)
Er fusioner svaret på uddannelsessektorens udfordringer? Hvilken ledelse skal til for sikre succes?
Af: Mercuri Urval
Offentlig ledelse med fokus på borgerne (11.15-12.00)
Hvad er udfordringerne? Og hvad gør vi ved dem?
Af: KL og Djøf
Hvad er meningen? Ledelse med et højere formål (12.15-13.00)
Er 'meningsledelse' nøglen til bedre resultater og mere motiverede medarbejdere?
Af: KL og DJØF
Er offentlige bestyrelser garanti for demokrati? (13.30-14.15)
Ved du hvilken indflydelse de offentlige bestyrelser egentlig har?
Af: Mercuri Urval
Bøvl, bureaukrati og borgere (14.30-15.10)
Hindrer politiske krav lederne i at yde borgerne og virksomheder den bedste service?
Af: Ledernes Hovedorganisation
Hvad skal der til for at få flere kvinder i ledelse? (15.20-16.00)
Hvad skal Danmark gøre for at opnå FN’s Verdensmål 5 om ligestilling?
Af: DJØF
Skattesagen - Skandale eller bare ren politik? (16.30-17.15)
Hvad er årsagen til skatteskandalen? De politiske beslutninger eller de ledelsesmæssige udfordringer
Af: Mercuri Urval
Verdensmål – ledetråde eller snubletråde for ledelsen? (17.30-18.15)
Ledere og eksperter drøfter erfaringerne med at bruge verdensmålene som ledelsesgreb
Af: KL

Lørdag
Hvad ville du gøre, hvis du var chefen? (09.30-10.00)
Hvordan håndterer du hverdagens ledelsesdilemmaer? Skarpe ledere debatterer.
Af: KL
Hvordan leder man det grænseløse arbejdsliv? (10.30-11.15)
Hvordan håndterer man som leder den ikkeeksisterende grænse ml. privat og arbejde?
Af: DJØF
Dataetik – mere end et modeord? (11.30-12.10)
Hør ledere, politikere og eksperter blive testet på, hvad god dataetik er
Af: Ledernes Hovedorganisation
Den er god nok: Politikere og offentlige er særlige (12.20-13.00)
Er offentlig ledelse anderledes end i andre sektorer, og kræver det en særlig personlighed?
Af: Mercuri Urval
Problemløsning på tværs – fra ambition til realitet? (13.30-14.10)
Hvornår lykkes vi særligt godt med samarbejde på tværs, og hvor gør vi ikke?
Af: DJØF
Hvem var den største amerikanske leder? (14.25-15.05)
Kom og hør, hvem Mads Fuglede og David Trads kårer som den største amerikanske præsident
Af: Ledernes Hovedorganisation
FN’s verdensmål – hvad skal vi med dem? (15.15-16.00)
Giver Verdensmålene overhovedet mening i et rigt velfærdssamfund som det danske?
Af: Ledernes Hovedorganisation

Eksterne debatter (15)
Samarbejde om ekstern part om debat (3)
Egne KL debatter og arrangementer (5)

