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Temaspor 
 

Velkommen til 
Arena Summit 2019

Vi har glædet os til at tage imod dig.

Arena Summit er Altinget og Mandag Morgens helt nye forum, der sætter 

fokus på de udfordringer, tendenser – og potentielle løsninger – der går 

på tværs af brancher og sektorer, og som vil blive afgørende for, hvilken 

retning samfundet bevæger sig i de kommende år.

Temaet for dagen er den næste generation. Hvordan bedriver man 

ledelse i (og for) den næste generation? Hvordan ser fremtidens arbejds-

marked ud – og hvad kalder det på af kompetencer? Hvordan får vi sat 

skub i den grønne omstilling og gjort væksten bæredygtig? Hvordan 

indretter vi fremtidens velfærdssamfund og sundhedsvæsen med bor-

geren i centrum og plads til nye teknologier? Og trænger vores gamle 

demokrati til fornyelse – globalt og nationalt?

Disse spørgsmål – og mange flere – sætter vi til debat på Arena Summit 

2019. Håbet er, at du i løbet af dagen vil få nye perspektiver og inspiration 

til den fremtid, vi går i møde. 

For at du kan få så meget ud af dagen som muligt, er programmet 

sammensat af en række forskellige elementer, der giver dig mulighed 

for at skræddersy din dag efter dine ønsker og behov. Du kan opleve 

et plenumspor, der fokuserer på lederskab – nationalt og globalt. Du 

kan vælge mellem fire forskellige temaspor, der stiller skarpt på hhv. 

Fremtidens kompetencer og arbejdsmarked, Bæredygtig vækst, Tek-

nologi, velfærd og sundhed og Fremtidens demokrati og fællesskaber. 

Og hele dagen igennem er der rig mulighed for at netværke og skabe 

nye, værdifulde kontakter. 

God fornøjelse!

Altinget og Mandag Morgen

Temaspor 1
Fremtidens  
kompetencer 
og arbejdsmarked
Sted: Axelborg

Temaspor 2
Bæredygtig vækst
Sted: H.C. Andersen Slottet

Temaspor 3
Teknologi, velfærd  
og sundhed
Sted: Lumbyesalen

Temaspor 4 
Fremtidens demokrati 
og fællesskaber
Sted: Koncertsalen
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Dørene åbner: Check-in, morgenmad og netværk
Start dagen med en kop kaffe og let morgenmad. Samtidig kan du orientere 

dig i programmet og hilse på de øvrige deltagere.

Velkommen til Arena Summit 2019
Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget og Mandag Morgen, byder 

velkommen, sætter scenen og introducerer dagens program. 

Ledelse i den næste generation – det nationale perspektiv
Lars Løkke Rasmussen, statsminister, Mette Frederiksen, formand for 

Socialdemokratiet, og Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister, 

fortæller om fremtidens politiske lederskab i Danmark. Hvor er samfundet 

på vej hen, og hvordan styrer vi det i den ønskede retning? 

Pause og netværk
Del en kop kaffe med et nyt bekendtskab, og vend refleksioner fra dagens 

første indlæg.

Ledelse i den næste generation – det globale perspektiv
Katja Iversen, CEO i Women Deliver, Helle Thorning-Schmidt, fhv. 

statsminister og administrerende direktør i Save the Children International, 

og Koert Debeuf, director i TIMEP Europe, deler deres perspektiver om 

samfundsudfordringer og ledelse på den globale scene. 

Frokost og netværk
Fald i snak ved buffeten, og spis frokost med dine nye kontakter.

Temaspor
Vælg det temaspor, der tillader dig at dykke ned i det tema, du er mest 

interesseret i: Fremtidens kompetencer og arbejdsmarked, Bæredygtig 

vækst, Teknologi, velfærd og sundhed og Fremtidens demokrati og 

fællesskaber.

Fremtiden, teknologien og humanismen
Gerd Leonhard, The Futures Agency, gør os klogere på fremtiden. Hvad 

betyder den teknologiske udvikling for humanismen, og hvad kan vi 

forvente os af fremtiden? Vi tager et kig i krystalkuglen.

Reception: Vin, vand og netværk
Nyd et glas vin, og vend dagens indtryk.

Lars Løkke Rasmussen 

Lars Løkke Rasmussen er statsminister i Danmark og har siden 2009 været formand 

for Venstre. Han har været politisk aktiv i mere end 30 år, og udover sine nuværende 

poster har Lars Løkke Rasmussen i løbet af sin politiske karriere både været amts-

borgmester, næstformand, finansminister, indenrigs- og sundhedsminister. 

Mette Frederiksen

Mette Fredriksen har siden 2015 været formand for Socialdemokratiet og har været 

medlem af Folketinget siden 2001. Udover de nuværende poster har Mette Frederiksen 

tidligere været næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, socialord-

fører, beskæftigelsesminister og justitsminister. 

Tommy Ahlers

Tommy Ahlers er uddannelses- og forskningsminister og stiller op til Folketinget for 

Venstre. Tommy Ahlers er desuden en garvet iværksætter og investor og har flere års 

erfaring med at drive virksomhed. Derudover har Ahlers været en fast del af DR-pro-

grammet Løvens Hule og har tidligere været ansat i McKinsey & Company.

Katja Iversen

Katja Iversen er direktør for Women Deliver – en global virksomhed, der har fokus 

på kønsligestilling og kvinders rettigheder. Katja Iversen har mere end 25 års erfaring 

med udvikling og kommunikation fra en række ngo'er, virksomheder og FN. Derud-

over er hun blandt andet medlem af Justin Trudeaus G7 Gender Equality Advisory 

Council og the MIT Women and Technology Challenge Leadership Group. Katja Iversen 

blev for nylig placeret i top-10 i Apoliticals top-100 over mest indflydelsesrige men-

nesker inden for kønspolitik.

På hovedscenen 
kan du møde …

Program

9.00
H.C. Andersen Slottet 
Akvariefoyeren

9.40
Koncertsalen

9.45
Koncertsalen

10.30
Akvariefoyeren

11.00
Koncertsalen

12.00
Akvariefoyeren

13.15
Koncertsalen 
Lumbyesalen 
H.C. Andersen Slottet 
Axelborg

15.15
Koncertsalen

16.00
Akvariefoyeren

Summit 
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Den teknologiske transformation er i gang og forandrer arbejdsmarkedet med hastige 

skridt. Digitaliseringen afføder muligheder og nye markeder for danske virksomheder og 

organisationer, hvilket stiller nye krav til kompetencer hos medarbejdere og ledere på 

tværs af sektorerne.

På temasporet vil vi se på, hvordan vi som samfund imødekommer udviklingen, så den 

bliver til størst mulig gavn for danske virksomheder, medarbejdere og samfundet som 

helhed. Hvordan griber vi bedst mulighederne og får fremtidens kompetencer i spil i 

danske virksomheder? Hvordan kompetencesikrer man som leder sin virksomhed, og 

hvordan vægter man de nuværende kompetencebehov i forhold til fremtidens?

Mød først to stærke oplægsholdere, der vil give hvert sit perspektiv på udviklingen:

• Ida Auken, medlem af Folketinget og SIRI-kommissionen. Hun blev som en af de første 

danske politikere valgt som Young Global Leader for the World Economic Forum, og 

hun er anerkendt som en af de 40 mest indflydelsesrige ledere under 40 år. Hun markerer 

sig desuden i SIRI-kommissionen som en af de fremmeste aktører i dansk politik.

• Jens Riis Andersen, partner i McKinsey & Company. Han er ph.d. i økonomi og har 

som en af hovedarkitekterne bag rapporten ’Shaping the future of work in Europe’s 

digital front-runners’ været en markant stemme i forhold til at forme debatten om frem-

tidens arbejdsmarked i de seneste år. 

I den efterfølgende paneldebat deltager Lars Frelle-Petersen, direktør i DI, Camilla 

Rygaard-Hjalsted, administrerende direktør for Digital Hub Denmark, og Bente 

Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Mads Thimmer er konferencier og vil lede dig igennem programmet på temasporet. Han 

er internationalt anerkendt for sin ekspertise inden for digitale branchemodeller og digital 

strategiudvikling, og han har arbejdet intenst med både store og små organisationer på 

tværs af sektorer, hvor han har hjulpet til en bredere og dybere forståelse af digitaliseringen 

og en bedre udnyttelse af de digitale teknologier.

Temaspor 1

Fremtidens 
kompetencer og 
arbejdsmarked

Sted: 

Axelborg

OBS: Der er ca. 

10 minutters gang 

fra Koncertsalen til 

Axelborg. Husk at 

gå i god tid, hvis du 

skal deltage på dette 

temaspor.

På hovedscenen 
kan du møde …

Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt er direktør for Save the Children International. Denne 

post bestrider hun indtil sommeren 2019, hvorefter hun vil dedikere sig til sin 

bestyrelseskarriere. Helle Thorning-Schmidt er desuden tidligere dansk statsminister 

for Socialdemokratiet 2011-2015, og hun var formand for Socialdemokratiet i perioden 

2005-2015. Før sin tid i Folketinget var Helle Thorning-Schmidt medlem af Europa-

Parlamentet. 

Koert Debeuf

Koert Debeuf er director for TIMEP Europe og har 20 års erfaring inden for europæisk 

politik. Han er tidligere rådgiver, taleskriver og talsperson for den belgiske premier-

minister. Koert Debeuf er også direktør for den belgiske tænketank Prometheus, 

der aktivt arbejder med at ændre samfundet gennem modforslag til og kritik af det 

nuværende politiske system. Han taler blandt andet om tillidskrisen i forhold til insti-

tutionerne og fremtidens udfordringer for demokratiet og samfundet.

Gerd Leonhard

Gerd Leonhard er en anerkendt europæisk futurist, forfatter og direktør for virksom-

heden The Futures Agency. Han har i mere end 15 år beskæftiget sig med fremtids-

scenarier inden for humanitet og teknologi, digital transformation, AI, robotics og 

meget mere. Gerd Leonhard rådgiver gennem sit virke som futurist en lang række 

store internationale virksomheder som Google, Unilever, Sony m.fl. om, hvad de kan 

forvente sig af fremtiden. 
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Verdenssamfundet står over for historisk store udfordringer i kampen for at nedbringe 

klodens CO2-udslip, og fremtidens klima- og miljøproblemer kan ikke løses af den enkelte. 

Men hvordan fremtidssikrer man sin organisation, så bæredygtighed og vækst kan gå 

hånd i hånd? 

På temasporet bringer vi ledere fra den private, offentlige og civile sektor sammen for at 

diskutere og blive klogere på fremtidens metoder til bæredygtig vækst. Vi stiller skarpt på 

potentialet i fremtidens grønne løsninger til fremtidens klimabevidste samfundsborgere.

Mød først tre erfarne oplægsholdere, der vil give hvert sit perspektiv:

• Steen Hildebrandt, ph.d. og professor i organisations- og ledelsesteori ved Aarhus 

Universitet.  Steen Hildebrandt har skrevet og bidraget til utallige bøger om organisation, 

ledelse og samfundsforhold og er en ivrig debattør om emner inden for blandt andet 

bæredygtig ledelse og implementering af FN’s verdensmål.

• Mette Skøt, udviklingsdirektør i Vækstfonden – statens finansieringsfond, som arbejder 

for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe inno-

vation, vækst og arbejdspladser. 

• Thomas Bustrup, COO, Dansk Industri. Thomas Bustrup vil gøre os klogere på, hvor-

dan man som en dansk SMV kan forene det kommercielle potentiale og samtidig være 

en positiv bidragsyder til samfundet. 

Du vil efterfølgende blive præsenteret for nogle konkrete eksempler på danske virksom-

heder og organisationer som har grebet potentialet i bæredygtig vækst. Mød bl.a. et 

udvalg af de nyvalgte repræsentanter fra Ungeklimarådet, og Niels Fibæk-Jensen, 

CEO og grundlægger af Matter, en fintech-startup, der udelukkende fokuserer på bære-

dygtige investeringer. 

Konferencier på sporet er Morten Nielsen, medstifter af Lead Sustainability. Han er 

internationalt anerkendt for sin ekspertise inden for bæredygtig business og implemen-

tering af FN’s verdensmål. Sammen med sin partner hjælper han til daglig virksomheder 

og organisationer med udvikling og eksekvering af SDG-fremmende strategier. Morten er 

fhv. chief operating officer i den grønne tænketank Sustainia og tidligere vice president of 

Corporate Communications and CSR i Carlsberg Group.

 

 

Temaspor 2

Bæredygtig 
vækst

Sted: 

H.C. Andersen Slottet

Den næste generation af sundhedsteknologi er allerede på vej og præger i høj grad det 

daglige arbejde på både sygehuse, i ministerier og styrelser, på plejehjem og på forsknings-

institutioner. Øget brug af data og teknologi i sundheds- og omsorgssektoren giver nye 

muligheder for effektivisering af arbejdsgange, diagnosticering, forebyggelse og målrettede 

behandlinger. Men den digitale udvikling stiller også nye krav til medarbejdere og myndig-

heder og rejser en række etiske dilemmaer om bl.a. databeskyttelse, overbehandling og 

ulighed i sundhed.

Disse centrale problemstillinger vil blive behandlet kyndigt af en række skarpe profiler. Du 

kan høre:

• Ben Goldacre, professor ved Oxford University, forfatter og formand for det britiske 

Health Tech Advisory Board. Han er en af de mest anerkendte eksperter inden for 

sundhedsteknologi og rådgiver NHS om brugen af sundhedsteknologi og data. Ben 

Goldacre skal gøre os klogere på nogle af faldgruberne ved sundhedsteknologi og 

sundhedsdata, baseret på forskning og erfaringer fra det britiske sundhedsvæsen.

• Daniel Korski, stifter og CEO i Public og forhenværende politisk rådgiver for David 

Cameron. Han rådgiver virksomheder og offentlige myndigheder i styrkerne ved of-

fentlig-privat-samarbejde og hjælper tech-iværksættere med at transformere offentlige 

ydelser og afhjælpe samfundsudfordringer ved hjælp af teknologi og data. Daniel Korski 

skal gøre os klogere på, hvordan private aktører kan være med til at afhjælpe nogle af 

de udfordringer, det danske sundhedsvæsen står over for – nu og i fremtiden.

• Jacob Høy Berthelsen, grundlægger og CEO i Enversion. Den danske it-virksomhed 

Enversion har udviklet en række digitale løsninger, der allerede præger sundhedsom-

rådet i dag. Jacob Høy Berthelsen præsenterer nogle af disse løsninger og vil desuden 

fortælle om perspektiverne for brug af data og kunstig intelligens på sundhedsområdet. 

Vi beder ham også stille skarpt på fremtidsperspektiverne – både hvor vi er på vej hen, 

men også hvad der allerede sker i Danmark.

Temaerne vil desuden blive diskuteret og perspektiveret af et stærkt panel, der bl.a. består af 

Anne-Marie Axø Gerdes, klinikchef på Rigshospitalet og formand for Etisk Råd, Henning 

Langberg, professor i social medicin ved Københavns Universitet og direktør i Copenhagen 

Healthtech Cluster, og Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i Dansk Industri.

Konferencier på temasporet er Morten Jastrup, managing partner i Nordic Sustainability.

Temaspor 3

Teknologi, velfærd 
og sundhed

Sted: 

Lumbyesalen
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Egentlig tog vi det vel for givet, at demokratiet er den bedste styreform, og at vi efter mange 

år med krig og elendighed i Europa var nået frem til nogle grundlæggende værdier og 

erfaringer med det liberale demokrati som den bedste måde at skabe fred og fremgang. 

Nu er populistiske tendenser på fremmarch både i højre og venstre side af det politiske 

spektrum, og i den unge generation sættes der spørgsmålstegn ved, om demokrati lige så 

godt kunne erstattes af et teknokratstyre eller noget helt andet. Er det troen på politikernes 

handlekraft og evne til at finde løsninger, den er gal med, eller har vi svigtet værdierne i 

jagten på vækst og velstand? Trænger demokratiet til at forny sig?

Vi har sat seks stærke debattører stævne til en samtale om demokratiet og dets fremtid. 

Hør først:

• Jørgen Møller, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Demokra-

tiske strømninger efter Murens fald og det internationale udsyn – er demokratiet i krise?

• Klaus Kjøller, lektor emeritus ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved 

Københavns Universitet. Er det danske demokrati forvandlet til en teaterscene, hvor 

det virkelig interessante foregår bag kulisserne?

• Jesper Christiansen, head of Strategy and Development i Nesta’s Innovation Skills 

team. Er der håb for demokratiet med nye former for demokratisk samtale?

Oplev derefter en paneldebat med tre skarpe debattører, der deler deres forskellige syns-

punkter på demokratiets udvikling:

• Anna Libak, folketingskandidat for Venstre. Kommer populismen til Danmark – eller 

er den her allerede? 

• Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet. Om ny demokratisk mobilisering, folkeoplys-

ning, civilsamfundet og demokratisk værnepligt.

• Eva Kjær Hansen, minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde for Venstre. 

Det forsømte Folketing – er magten flyttet hjemmefra?

Konferencier på temasporet er Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør hos Altinget 

og Mandag Morgen og formand for Demokratikommissionen.

Temaspor 4

Fremtidens demokrati 
og fællesskaber

Vær med                  
– fysisk og digitalt 

Sted: 

Koncertsalen

Kig op!
Vi håber, at du vil bruge Arena Summit 2019 på at være til stede, 

suge inspiration til dig og skabe nye kontakter på kryds og tværs 

med de øvrige deltagere, der er til stede på dagen. 

Vi opfordrer derfor til, at du kigger op fra skærmen og taler med 

din sidemand ved buffeten eller i salen. 

App
Tager du alligevel telefonen frem, har du mulighed for at finde en 

række relevante informationer for dagen, herunder beskrivelse af 

konferencen, dagens program, de forskellige lokationer og ikke 

mindst deltagerlisten for konferencen på appen CM Events. 

Appen er gratis, og kan hentes i både App Store og på Google 

Play. Første gang du logger ind, vil du modtage en engangskode 

på din mail. Derefter bliver du bedt om at oprette en firecifret 

kode, du fremover skal bruge, når du logger ind. 

Vær med på Twitter
Vi håber også, at du vil dele indtryk og tanker med gode kolleger 

og kontakter, der ikke kan være med i dag. 

Del dine oplevelser, og følg med på Twitter med #arenasummit2019.

Wifi
Du kan bruge det trådløse netværk i Tivolis forskellige lokationer. 

Se et overblik over kodeord og navne her:

• Koncertsalen, Akvariefoyeren, Lumbyesalen og H.C. Andersen 

Slottet: Navn: ”Tivoli Guest”. Her er ingen kode på netværket.

• Axelborg: Navn: ”Nimb Guest”. Kode: NimbAxelborg
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