
Salon politikudvikling
Hesselet



Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum 
til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har 
et fælles udgangspunkt og en interesse i at komme videre. I salonen er 
det synspunkter, samtaler og idéer, der tæller.

Public Futures: Vi er fremtidsforskere med speciale i politikudvik-
ling. Vi er midt i vores tid og har en omfattende dansk og interna-
tional erfaring med politikudvikling bag os. Vi er uafhængige af parti-
politiske og økonomiske interesser. 

 Tidligere deltagere om    
 Salon politikudvikling: 
  ”Der er et klart behov for, at vi, hvor end vi sidder, bliver bedre til at 

tænke på tværs af systemer og finder nogle fælles metoder og redska-
ber.” Stinne Henriksen, kontorchef i Økonomistyrelsen.

  ”Inspirerende at møde folk, som godt nok arbejder med andre 
problemstillinger end jeg, men som har samme udfordringer med at 
udvikle politiske tiltag i det daglige. Vi har i departementet stort fokus 
på at være fremsynede i vores arbejde. Men i det daglige har vi ofte for 
travlt til at hæve os op i det helikopterperspektiv, der skal til for vir-
kelig at tænke langsigtet. Derfor har det været givtigt at komme her og 
fordybe sig. Virkelig god salon.” Katrine Ring Andreasen, kontorchef i 
Økonomi- og Erhvervsministeriet.

  ”Det var en herlig salon i selskab med engagerede deltagere, mange 
gode diskussioner og flotte rammer.” Christian Michelsen, Finans-
rådet.

  ”Jeg har anbefalet salonen til kollegaer og andre.” Poul Dahl Hede, 
Afdelingsleder, Ældre Sagen.



Salon politikudvikling

Der er brug for at skabe et rum til politikudvikling, 
og derfor har Public Futures udviklet en to-dages 
salon for politikudviklere. Salonen er rettet mod 
dig, der arbejder i en virksomhed, en kommune, et 
ministerium, en partiforening, en frivillig organisa-
tion eller en offentlig institution. Du har udvikling 
og strategi som en del af din arbejdsdag. Du har 
ambitioner om, at I skal være gode til at tilpasse jer 
udviklingen, men du er også opsat på, at I skal mere 
end det: I skal være med til at præge den.

Politik, som vi ser det, er overalt, hvor samfundets behov og men-
neskers ønsker formes og udtrykkes. Ligesom kunst ikke kun findes 
på museer, og religion ikke kun hører hjemme i kirken, findes politik 
også mange andre steder end i medierne og omkring Slotsholmen. 
 Det er vores erfaring, at mange ledere, medarbejdere og 
frivillige er meget engagerede i politikudvikling, og mange mener, at 
politikudvikling er en afgørende opgave i en verden i forandring. Det 
er også vores erfaring, at det er vanskeligt at få tid til det i en travl
hverdag.
 Vi indbyder derfor en eksklusiv kreds, der arbejder med og 
brænder for politikudvikling, til at deltage i vores saloner. Salonerme 
foregår i inspirerende omgivelser på Hotel Hesselet ved Nyborg. 
Deltagerantallet er begrænset til 15 personer per salon.



Det får du i salonen
Som deltager i Salon politikudvikling får du adgang til nye kompe-
tencer til glæde og gavn for dig selv og din organisation.    

-    Du får udvidet dit netværk blandt ambitiøse politikudviklere 
på tværs af sektorer og områder. Det giver dig nye relationer og 
mulighed for at udveksle viden og erfaringer. 

-    Du får styrket dit faglige fundament som politikudvikler. Du 
får indsigt i tendenser inden for politikudvikling og konkrete 
redskaber, du kan bruge i din hverdag.  

-    Du får bedre indblik i og forståelse af din omverden. Du får 
viden om samfunds- og markedsudviklingen og bliver præsen-
teret for de udfordringer, der vil præge fremtiden. Det giver dig 
mulighed for at være på forkant med de dagsordener, du kan 
forvente at skulle arbejde med i de kommende år. 

-    Og du er med til at forme politikudvikling som et nyt ar-
bejdsfelt. 

Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg 
Tlf. +45 6531 3029, www.hesselet.dk

Datoer for salon 
- Den 9.-10. november 2009.
- Den 3.-4. december 2009.

Datoer for saloner i foråret 2010 
finder du på publicfutures.dk

Tilmelding 
Kontakt Steen Svendsen på e-mail 
ss@publicfutures.dk eller mobil 
2360 2646. 

Pris: DKK 7.900 ekskl. moms, inkl. 
overnatning, gourmetmad og lækkert 
materiale. 



Program
Formiddag dag 1

Vi byder velkommen til salonen
Salonen tager form. Du præsenterer dig selv, dit arbejde og gerne 
aktuelle problemstillinger eller temaer fra din hverdag. 

Politikudvikling – hvad, hvor, hvem 
Vi definerer politikudvikling med eksempler fra forskellige sektorer 
og områder, og vi lægger op til debat om, hvor politikudviklingen 
foregår i dag, hvilke områder og aktører, der er i front, og hvad der 
karakteriserer den typiske politikudvikler.

Frokost & check ind 

Eftermiddag dag 1

Tendenser i politikudvikling
Vi lægger op til debat om de tendenser, der rører sig i politikudvik-
lingen i ind- og udland.    

Fremtidens politiske dagsorden – idéudvikling
Vi giver vores bud på fremtidens politiske dagsordener, og sammen 
kvalificerer vi dem. 

Politikudvikling – hvordan 
Vi præsenterer en række konkrete redskaber til og cases på fremtids-
orienteret og nytænkende politikudvikling. 

Drinks & middag 

Aften dag 1

En gæst og mere inspiration 
En markant politikudvikler fra Danmark eller udlandet.

Bar & salon

Formiddag dag 2

Tag dit arbejde med på salon – konkret sparring 
På salonens 2. dag sætter vi fokus på deltagernes konkrete problem-
stillinger. Du får mulighed for inspiration og sparring fra salonen til, 
hvordan du kommer videre med en konkret problemstilling, som du 
sidder med netop nu. På salonen får du en central rolle og erfaring 
med forskellige scener og perspektiver. Vi slutter med frokost



public futures
Nybrogade 26a, DK - 1203 København K.

+45 3391 3338
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SørEN STEEN OlSEN 
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