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BULLETIN FRA FORMANDSKABET
Det bliver et forrygende år i dansk politik med fejring af 100 året for Grundloven
af 1915 og Folketingsvalg. Og i en kategori for sig, kan vi vil også se frem til nye og
spændende §20 spørgsmål til ministrene.
Det bliver også et forrygende år i vores Netværk for politikudviklere. Formandskabet har afholdt møde og sammensat programmet for 2015 i tæt samarbejde med en række hjælpsomme værter. Som altid tilmelder man sig møderne ved at
sende en mail til værten, og man medbringer kr. 100 til mad og drikke (dog kr. 300
for Bymiddagen).
Tirsdag den 3. marts kl. 17-20

Dagsordensættelse og interessevaretagelse

Sted: Danske Handicaporganisationer, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Vært: Torben Kajberg (tk@handicap.dk)
Vi starter årets møder i netværket med at besøge ”verdens mest tilgængelige kontorhus”, hvor vi får et indblik i både faciliteterne og i, hvordan man kan sætte
politiske dagsordener på nye måder. Andet tema for dagens møde handler om at
skifte job som politikudvikler og dermed varetage en ny arbejdsgivers interesser. Vi er
professionelle interessevaretagere, og det kræver et dybt engagement at være, og samtidig er vi selvfølgelig mennesker med personlige tilgange og holdninger. Hvordan
sætter man sig ind i de forskellige interesser og perspektiver? Hvilke dilemmaer er
der? Hvordan er det at skifte job? Og hvorfor er der så få skift mellem sektorerne?
Mandag den 1. juni kl. 17-20

Handicaporganisationernes Hus
Fredag den 13. november kl. 16 Bymiddag: Design for Policy

Sted: Public Futures, Nybrogade 26a, 1203 København K
Vært: Formandskabet
Vi slutter året med en gentagelse af sidste års superhyggelige og inspirerende
Bymiddag. Og som sidst indleder vi arrangementet med et oplæg fra egne rækker.
I år har vi fornøjelsen at byde velkommen til Christian Bason, nyslået direktør for
Dansk Design Center, der vil levere inspiration fra sin nye bog ”Design for Policy”.
Derudover kan vi se frem til en dejlig middag med drinks og tyske vine,
korte ”little bigs” (hvad der er vigtigt for dig netop nu) og hyggelige snakke over
bordet. Vi slutter, når sidste gæst er gået. Og som sidste år bliver prisen for deltagelse kr. 300, alt inklusive.

Fællesskab og lederskab

Sted: Nørre Voldgade 29, 1017 København K
Værter: Karen Skytte (ks@ac.dk) og Steen Svendsen (ss@publicfutures.dk)
Vi markerer 100-året for ændringerne af Grundloven ved at sætte fokus på to helt
centrale aspekter ved det repræsentative demokrati, nemlig fællesskab og lederskab.
For politikudviklere – i en organisation, kommune eller ministerium – udgør fællesskab og lederskab fundamentet for vores arbejde og samtidig er det tydeligt, at
begge aspekter er under forandring i disse år. Hvilke forandringer ser vi, og hvad
er konsekvenserne for politikudviklingen? Hvem driver, hvad der kommer på dagsordenen, hvem ejer et problem, og hvem har løsningen? Hvordan kan Grundloven
fortsat danne grundlag for udvikling af fremtidens demokratiske (individualistiske,
digitale, globale og ressourcepressede) samfund, eller kan den?
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Mandagen forud for det kommende Folketingsvalg (formandskabet lader HTS melde ud
først). X-tra temamøde om valget – hvad sker der hos jer?
Sted: ARC (Amager Ressource Center), Kraftværksvej 31, 2300 København S
Værter: Patrik Gustavsson (pgu@a-r-c.dk) og Julie Becher (jube@holb.dk)
Selvfølgelig skal vi også have et temamøde i ”Netværk for politikudviklere” i anledning af Folketingsvalget. Ud over at vende diverse spekulationer og rygter, sætter
vi fokus på, hvordan vi arbejder i ministerierne omkring valget og i organisationer,
kommuner og virksomheder.

