
 

Hotel Nyborg Strand 

24-08-2021 til 25-08-2021 
 

 

Tirsdag den 24. august 2021 

 

GOD ALMEN LEDELSE 
 

Kl. 09.00 – 09.30 Ankomst og morgenmad 

Kl. 09.30 – 09.45 Velkomst og rammesætning af konferencen 

v/Bent Madsen, direktør i BL og konferencens moderator Nynne Bjerre 

Christensen, journalist, moderator.dk 

 

Kl. 09.45 – 10.45 Ledelse i et krydsfelt 

v/Niels Nygaard, formand for Sport One Danmark og tidligere formand 

for DIF 

 

Ledelse i krydsfeltet mellem forretning og forening. 

 

Kl. 10.45 – 11.05 Pause 

Kl. 11.05 – 12.15 God Almen Ledelse 

v/Ole Jacobsen, direktør i DAB og formand for BL’s udvalg for God Almen 

Ledelse og Nynne Bjerre Christensen 

 

Gennem oplæg og drøftelse ved bordene sætter vi fokus på, hvordan vi 

sikrer, at den almene sektor kendes for sin ”ordentlighed”. Det drejer sig 

om troværdighed, åbenhed, samarbejdsorientering og samfundshensyn.  

 

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost  

Kl. 13.15 – 14.00 Aftale om effektivisering 

v/Solveig Råberg Tingey, viceadm. direktør i BL og case-præsentationer 

 

I januar 2021 indgik Boligministeriet, KL og BL en ny effektiviseringsaf-

tale. Solveig Råberg Tingey giver en indflyvning til aftalen og dens 

grundprincipper.  

Gennem to cases fra Slagelse Boligselskab og fsb dykker vi ned i vigtige 

indsatsområder, når det kommer til at optimere den almene sektors 

drift, administration og byggeri. 

 

Kl. 14.00 – 15.30 Break out sessioner – inkl. pause 

14% lærlinge på almene byggesager - hvordan lever vi op til kra-

vet?  
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v/ Liv Jørgensen, udviklingskonsulent i BL, Anita Pedersen, konsulent i 

Landsbyggefonden, Lone Kristensen og Mette Thrane, seniorkonsulenter 

i Bygherreforeningen 

Kvalitet i økonomisk rådgivning – introduktion til den nye model  

v/ Jane Østgaard Sørensen, boligsocial konsulent i BL, Lise Schou Bred-

vig, ledelsessekretariatschef og Lars Salomonsson Christensen, økono-

misk rådgiver i BO-VES 

Statistiske redskaber i Landsbyggefonden – en tour de force igen-

nem de mange nyttige redskaber – og en sneak peak på kommende 

lanceringer  

v/Evy Nielsen, analysechef i Landsbyggefonden og Rasmus Kofoed Pe-

dersen, souschef i Landsbyggefonden 

Den grønne boligorganisation – inspiration til det strategiske ar-

bejde  

v/ Niklas Jarnit, konsulent i BL 

Boliger til hele livet – vi stiller skarpt på fremtidens seniorboformer 

og fællesskaber 

v/ Solveig Råberg Tingey, viceadm. direktør i BL og Karina Lauridsen, 

kommunikations- og marketingschef, Boligkontoret Danmark 

 

Kl. 15.30 – 16.00 En usædvanlig samarbejdspartner 

v/Finn Borch Andersen, PET-chef 

 

PET’s mission er at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trus-

ler mod friheden, demokratiet og sikkerhede 

n i det danske samfund. En vigtig del af dette er samarbejdet med de 

almene boligorganisationer og andre civilsamfundsaktører for at kunne 

styre den forebyggende indsats i den rigtige retning, så indgribende for-

anstaltninger får målrettet effekt. PET-chefen fortæller bl.a. om efter-

retningstjenestens forebyggelsesindsats 

 

Kl. 16.00 – 16.10  Pause 

Kl. 16.10 – 17.00                                Refleksioner om samfundskontrakten og den almene boligsektor 

v/Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania 

 

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, vil på baggrund af sin mange-

årige erfaring som leder - både i og udenfor den almene sektor – give 

personlige vinkler på principper for god ledelse, relationen mellem soft-

law og hardlaw, samfundskontrakten m.v., der bringer dagens emne i 

perspektiv. Og måske falder der også et personligt råd eller to af. 

Kl. 17.00 – 17.15 Tak for i dag og præsentation af morgendagens program 

v/Nynne Bjerre Christensen 

Kl. 17.15 – 18.30 Underholdning og netværk 

Kl. 19.00  Middag 
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Onsdag den 25. august 2021 

 

VISIONER FOR VELFÆRD 
 

Kl. 07.30 – 08.15 Morgenløb  

v/ løbeanfører Carina Seifert, direktør, DAB 

 

Løbere mødes ved receptionen. 

Kl. 07.30 – 09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00 – 09.10 Godmorgen 

v/ Bent Madsen og Nynne Bjerre Christensen 

 

Kl. 09.10 – 10.00 Entreprenørstaten 

v/Sigge Winther Nielsen, journalist og politisk analytiker 

 

På baggrund af sin nye bog – Entreprenørstaten - tager Sigge os med ind i 

boblen på Slotsholmen og om hvordan gode viljer hos embedsmænd, poli-

tikere og journalister ofte ender med pseudopolitik for borgerne. 

 

Kl. 10.00 – 10:30  Sociale investeringer 

V/ Camilla Bjerre Damgaard, fondschef, Den Sociale Investeringsfond 

 

Den Sociale Investeringsfond er nedsat af Folketinget med det formål at 

modne og udvikle markedet for sociale investeringer i Danmark. Fonds-

chefen fortæller om fondens arbejde og hvilken betydning sociale investe-

ringer kan have for den måde, vi tænker velfærd på i dag og i fremtiden. 

 

Kl. 10.30 – 10.45 Pause  

Kl. 10.45 – 11:15 Bidrag til velfærd 

V/Bent Madsen, adm. direktør, BL 

 

I 2020 er den almene sektor for alvor trådt frem på scenen, som en central 

civilsamfundsaktør. Men hvad ligger der i denne rolle og hvordan skal den 

almene sektor bidrage til velfærdssamfundet i fremtiden?  

 

Kl. 11.15 – 11.30 Tak for denne gang og på gensyn! 

 

Konferencen rundes kort af med en opsummering af hovedpointerne, hen-

visning til evaluering.  

 

Kl. 11.30 Frokost og afrejse 

Der serveres en sandwich to-go. 

 

 


