Bremser fordomsfuld finansieringspolitik vækst i
hele DK?
Arrangør:
Slagelse Kommune.
Dag:
16. juni 15:00 - 16:00
Type af arrangement:
Sted:
A47 Landdistrikternes Fællesskab - Danchells Anlæg
Resumé:
Er det acceptabelt, at solide virksomheder i vækst men med adresse i et "forkert" postnr. ikke har lige
muligheder for finansiering? Er vi for snæversynede i vores måde at tænke finansiering på? Eller er det
rettidig omhu når kreditforeningerne skeler til postnummeret?
Beskrivelse:
Er det acceptabelt, at solide virksomheder i vækst men med adresse i et "forkert" postnr. ikke har lige
muligheder for finansiering? Er vi for snæversynede i vores måde at tænke finansiering på? Eller er det
rettidig omhu når kreditforeningerne skeler til postnummeret? Hvad kan være gode løsninger? Debatten
kommer rundt om både udfordringerne og løsninger. Debatten skydes i gang med en case fra Slagelse virksomheden Ostebørsen. God vækst og stigende omsætning i virksomheden har gjort en udvidelse
påkrævet. Men at få den normale finansiering på plads var ikke så nemt.... Kom og deltag i debatten.
Deltagere:
Martin Ågerup, Direktør, Cepos. Ida Auken, Erhvervsordfører, Radikale Venstre. Brian Mikkelsen,
Erhvervsordfører, Konservativt Folkeparti. Ulrik Nødgaard, Direktør, Finansrådet. •Carsten Schellenbauer
Nielse, Stifter, Udenombanken. Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd. Geert Laier
Christensen, Politisk-Økonomisk Underdirektør, Dansk Erhverv. Stén Knuth, Borgmester, Slagelse
Kommune. Jens Ringberg, Ordstyrer.

Har borgerne i kommunerne taget politikernes
bukser på...?
Arrangør:
Slagelse Kommune. Holbæk Kommune. Sønderborg Kommune. Vordingborg Kommune.
Dag:
17. juni 10:00 - 10:45
Sted:
A47 Landdistrikternes Fællesskab - Danchells Anlæg
Resumé:
Kommune 3.0, samskabelse, borgerdreven innovation, collective impact - kært barn har mange navne men alle peger de på, at kommunerne skal udvikle velfærden i tæt samspil med lokale borgere. Men hvor
efterlader dét de lokale politikere? Er de ved at miste deres givne ret til at beslutte?
Beskrivelse:
Kommune 3.0, samskabelse, borgerdreven innovation, collective impact - kært barn har mange navne,
men alle peger de på, at kommunerne skal handle anderledes og udvikle velfærden i tæt samspil med
lokale borgere. Men hvor efterlader dét de lokale politikere? Er de reelt ved at miste deres repræsentativt
givne ret til at træffe beslutningerne, eller er det blot et spørgsmål om at samarbejde med flere parter,
end de er vant til? Hvem afgør egentlig, hvad den gode løsning er? Og hvordan skal man som lokal
politiker tage ansvar for kommunens fremtidige udfordringer, når borgerne hele tiden skal inddrages
direkte i både udvikling og gennemførelse af serviceløsningerne – og måske stiller krav i deres
egeninteresse? Forandringen er i gang. Flere og flere kommuner udvikler allerede deres løsninger og
opgaver i bredere samarbejder mellem de ansatte, borgere og organiserede aktører - så hvad bliver en
kommunal politikkers rolle og vigtigste opgave om 5 år? Der er fokus på politisk handlerum!
Deltagere:
Torsten Geil, kommunalordfører, Alternativet. Knud Larsen, borgmester, Vordingborg Kommune. Lis
Tribler, viceborgmester, Slagelse Kommune. Anders Brandt, udvalgsformand, Sønderborg Kommune.
Michael Suhr, udvalgsformand, Holbæk Kommune. Jakob Torfing, forsker, RUC. Helle Hygum Espersen,
forsker, KORA. Ole Bech Lykkebo, forsker, COI. Vibe Voetmann, ordstyrer, Sønderborg Kommune.

