
Der er skrigende mangel på sygeplejersker, pædagoger, lærere og SOSU’er. Men arbejdsmiljøet i centrale 
dele af den offentlige sektor er elendigt, lønnen er tilsyneladende ikke god nok og samtidig bliver vi ældre 
og ældre, får stadig flere med psykiske lidelser og oplever et enormt pres på det sociale område, som  
kommunerne har svært ved at honorere.

Findes der mon overhovedet realistiske løsninger på velfærdsstatens krise? Og hvordan kunne de se ud  
i en radikal udgave, der både er menneskeligt, socialt og økonomisk bæredygtig?

lørdag den 7. januar   
10.00-10.30: Indtjekning.

10.30-10.40: Fællessang og velkomst ved landsformand Mikkel Irminger Sarbo.

10.40-11.15:   Demografi, Økonomi og forventninger til fremtiDen: Hvad er problemerne  
vi står overfor og er der overhovedet råd til en velfærdsstat i fremtiden?

	 •			Carl-Johan	Dalgaard,	overvismand	og	professor	i	økonomi	på	Københavns	Universitet.
	 •			Jes	Søgaard,	direktør	og	professor	på	Syddansk	Universitet.
 
11.15-11.55:   Hospitalernes krise og Den akutte personalemangel: Hvordan sikrer  

vi at vi har det rette personale og nok af det, og hvilke opgaver er det, vi ikke kan  
udføre fremover?

	 •			Jes	Søgaard,	direktør	og	professor	på	Syddansk	Universitet.
	 •			Grete	Christensen,	formand	for	Dansk	Sygeplejeråd.
	 •			Karsten	Bo	Larsen,	forskningschef	i	CEPOS.
	 •			MODEratOr:	Stinus	Lindgreen,	regionsrådsmedlem	og	tidligere	folketingsmedlem	for	 
	 	 radikale	Venstre.

11.55- 12.10:	 Pause.

12.10-13.00:   uligHeD i sunDHeD, uligHeD i velfærD: skal akademikeren leve ti år længere  
end den ufaglærte og er det overhovedet statens opgave at udjævne forskelle  
i livsstil og kulturel baggrund?

	 •			Karin	Friis	Bach,	regionsrådsmedlem,	formand	for	region	Hovedstadens	Sundhedsudvalg,	rV.
	 •			Morten	Sodemann,	overlæge	på	indvandrermedicinsk	klinik,	Odense	Universitets	Hospital.
	 •			Ingelise	andersen,	lektor	på	Københavns	Universitet.
	 •			MODEratOr:	rune	Christiansen,	medlem	af	radikale	Venstres	forretningsudvalg.

13.00-14.00:  Frokost.
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14.00-14.50:	 trivsel, psykiatri og kultur: Hvordan sikrer vi et godt liv for unge mennesker  
 og hvordan forklarer og håndterer vi eksplosionen i psykiatriske diagnoser?
	 •		Merete	Nordentoft,	overlæge	ved	Psykiatrisk	Center	København	og	professor	i	psykiatri	 

ved	Københavns	Universitet.
	 •		Noemi	Katznelson,	leder	af	center	for	ungdomsforskning	på	aalborg	Universitet.
	 •		andreas	Lieberoth,	adjunkt,	Danmarks	institut	for	Pædagogik	og	Uddannelse,	aarhus	 
  Universitet.
	 •			MODEratOr:	Lotte	rod,	folketingsmedlem	radikale	Venstre.

14.50-15.45:  skylDer samfunDet Dig et goDt liv? Hvem skal vi hjælpe, hvem må selv tage  
ansvar fremover og hvad er et godt liv i fremtidens velfærdssamfund?

	 •		Martin	Lidegaard,	politisk	leder	radikale	Venstre.
	 •		Johanne	Schmidt-Nielsen,	generalsekretær	for	red	Barnet.
	 •		Bertel	Haarder,	tidligere	folketingsmedlem	og	minister,	Venstre.
	 •		MODEratOr:	arne	Ullum,	chefredaktør	for	NB-Økonomi.

15.45-16.00: præsentation af og transfer til politiske værksteDer

16.00-17.30: politiske værksteDer

 •			personalemangel i sundhedsvæsenet  
Oplæg	og	debat	med	sundhedsøkonom	Kjeld	Møller	Pedersen	og	adm.	overlæge	tina	 
Carlsen.	arrangør:	Dialogforum	for	sundhedspolitik.	(Salon 20+21, første sal).

	 •		forsvarets fremtid  
Hvad	skal	de	ekstra	penge	til	forsvaret	bruges	på,	og	hvad	skal	være	kursen	for	dansk	 
forsvar	i	de	kommende	år?	arrangør:	Internationalt	Udvalg.	(Salon 22+23, første sal).

	 •			offentlig it og digitalisering  
Problemer	og	muligheder.	Oplæg	v/	rolf	Molich.	Forberedelse	af	nedsættelse	af	 
skrivegruppe	om	offentlig	It	og	digitalisering.	(Salon	25,	første	sal).

	 •		fremtidens sundhedsvæsen  
Hvilke	visioner	skal	vi	have	for	fremtidens	sundhedsvæsen?	arrangør:	radikal	Ungdom.	 
(Salon 26+27, kælderen).

	 •		rigsfællesskabets udvikling  
Oplæg	og	debat	med	Nauja	Bianco,	direktør	for	Nordatlantisk	Hus	&	Det	Grønlandske	Hus	 
i	Odense,	anna	Falkenberg,	folketingsmedlem	for	Sambandsflokkurin	og	Christian	Friis	Bach,	
radikal	udenrigsordfører	og	ordfører	for	arktis.	(Salon 28+29, kælderen).

19.00: 	 Middag	med	nytårsstævnetale	v/	Martin	Lidegaard.



søndag den 8. januar
09.00-09.10:	Genoptagelse	af	nytårsstævnet	med	fællessang.

09.10-09.55:   pæDagoger, lærere og personale til kommunens kerneopgaver:  
Hvordan skaber kommunerne fremtidens velfærd, og hvor forskellig må velfærden  
være fra kommune til kommune?

	 •		Morten	Mandøe,	cheføkonom	i	Kommunernes	Landsforening.
	 •		Christopher	røhl,	medlem	af	Københavns	Borgerrepræsentation,	rV.
	 •		Line	Krogh	Lay,	kommunalbestyrelsesmedlem	i	Stevns	Kommune,	rV.
	 •		MODEratOr:	Christina	Yoon,	journalist	ved	NB-Økonomi.

09.55-10.40:  Det viDtgåenDe specialområDe: skal det ligge i kommunerne? og hvor  
meget må et barn koste?

	 •		Jacob	Netteberg,	byrådsmedlem	i	rudersdal	kommune,	rV.
	 •		Karsten	Bo	Larsen,	forskningschef	i	CEPOS.
	 •		Helene	Bækmark,	direktør	for	Social	og	arbejdsmarked,	randers	Kommune.
	 •			MODEratOr:	Christina	thorholm,	byrådsmedlem	i	Hillerød	kommune	og	tidligere	 

folketingsmedlem	for	radikale	Venstre.

10.40-10.55: 	 Pause.	

10.55-11.30:  finansiering: skal vi arbejde til vi dør, og hvor langt kan vi strække grænsen?
	 •		Samira	Nawa,	folketingsmedlem	radikale	Venstre.
	 •		Mads	Lundby	Hansen,	cheføkonom	og	vicedirektør	for	CEPOS.
	 •		Lars	andersen,	direktør	i	arbejderbevægelsens	Erhvervsråd.

11.30-12.00:   europæisk keynote: kommissær margrethe vestager om eu som velfærds- 
samfund og garant for fælles rettigheder og muligheder i en global verden.

12.00-13.00:  Frokost.

12.50:		 På	plads	i	salen.

13.00-14.30:  partileDerDebat (vises direkte på tv2 news) 
 •		Martin	Lidegaard,	radikale	Venstre.
	 •		Lars	Løkke	rasmussen,	Moderaterne.
	 •		Søren	Pape	Poulsen,	Det	Konservative	Folkeparti.
	 •		Franciska	rosenkilde,	alternativet.

14.30:		 afslutning	og	tak	for	i	år.


