
PROGRAM
SELVEJE DANMARKS ÅRSDAG 
23. - 24. MAJ 2019, MUNKEBJERG HOTEL, VEJLE



PÅ ÅRSDAGEN KAN DU BLANDT ANDRE MØDE:

VELKOMMEN TIL SELVEJE DANMARKS 
ÅRSDAG OG GENERALFORSAMLING 2019 
 
Der er kamp om fremtidens velfærdsmedarbejdere og frivillige. Regering såvel som kommuner 
gør i stigende grad opmærksom på udfordringerne. Også de selvejende organisationer oplever 
problemer   ne tæt ind på livet. På den ene side er det en kamp at tiltrække og fastholde de rette og 
tilstrækkelige medarbejdere såvel som frivillige. På den anden side oplever flere selvejende organisa
tioner, at de på grund af svingende økonomi kun kan tilbyde korte og midlertidige ansættelser. 
Ansættelses      vilkår der gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Har de selv
ejende organisationer nogle særlige udfordringer og muligheder i den forbindelse? Og hvis de har, 
hvordan udnytter de dem så?

Selveje Danmark har valgt at gøre rekruttering til temaet for førstedagen på Selveje Danmarks 
årsdag den 23.24. maj på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Den 23. maj afholder vi også generalforsamling i Selveje Danmark efterfulgt af en god middag og 
musikalsk underholdning. Denne gang ved musiker Niels Skousen.

På andendagen vil vi lade pressen kaste et kritisk blik på os. Vi vil forsøge at forstå, hvordan 
journalist er arbejder, og hvilke kræfter der er på spil, når pressen stiller skarpt på arbejdet med 
samfundets sårbare grupper.

Sidst, men ikke mindst, vil vi over begge dage skabe rum for god dialog og inspiration mellem 
deltagerne.

Bestyrelsen har igen i år besluttet at en del af Selveje Danmarks overskud i 2018 overføres til årsdagen 
for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. 

Vi glæder os til at se jer.

Henriette Von Esssen Leise
Management Consultant
 ved Mercuri Urval

Janne Gleerup 
forfatter og forsker på 
Roskilde Universitet

Anders Ejbye-Ernst, 
journalist på 
Fagbladet FOA

Laura Auken
centerchef for Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde

Niels Skousen
musiker

Stefan Hermann
rektor for Københavns 
Profes sions     højskole og fmd.
for Danske Profes sionshøjskoler

Ulrik Holmstrup
journalist og forfatter

Brian Mikkelsen
adm. direktør for 
Dansk Erhverv



TORSDAG DEN 23. MAJ

9.00  10.00 Indskrivning, morgenbrød og kaffe

10.00  10.30 Velkomst v/Emil Tang, formand for Selveje Danmark, og Jon Krog, direktør

10.30  11.00 Fremtidens velfærdsmarked v/Brian Mikkelsen 
 Selvejende organisationer og velfærdsområdet er i politiske fokus. Brian Mikkelsen  
 sætter ord på den politiske situation, og hvordan Dansk Erhverv forholder sig til   
 velfærdsområdet. Rekruttering står højt på dagsordenen. Hvilke barrierer og mulig 
 heder, ser Dansk Erhverv, for at medlemmerne på området sikres de bedste og dyg 
 tigste medarbejdere også i fremtiden?

11.15  12.30  Den gode arbejdsplads i et arbejdsmarked under forandring v/Janne Gleerup
Flere selvejende tilbud oplever store udsving i deres økonomi grundet kommunernes 
hjemtagelse af borgere, bortfald af puljer og pres på takster. Udsvingene har konse
kvenser for administrative medarbejdere, der i stigende grad ansættes i usikre og 
midlertidige stillinger som for eksempel projektansættelser. Hvad skyldes 
ud viklingen, og hvilke modsvar kan organisationerne give?

12.30  13.30 Frokost

13.30  14.30 Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere v/Stefan Hermann
Der bliver mangel på velfærdens kernemedarbejdere. Hvad gør uddannelses
institutionerne på velfærdsområdet for at tiltrække flere studerende? Hvad kan de 
selvejende organisationer gøre for at tiltrække de studerende før, under og efter 
uddannelsen? Kan de selvejende organisationer spille en rolle i forhold til at få unge 
uden job igennem uddannelse og ind i arbejdsfællesskabet?

14.30  15.30 De frivilliges rolle i fremtidens velfærdsløsninger v/Laura Auken Larsen
De selvejende organisationer har en lang tradition for at inddrage frivillige i deres 
arbejde.  Nu følger kommunerne trop. Hvilke udviklinger og tendenser ser Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde? Hvilken rolle kan og vil frivillige spille i løsningen af frem   
tid ens velfærdsopgaver? Hvordan tiltrækkes og fastholdes frivillige?

 
15.30  16.10 Fremtidens rekruttering v/Henriette von Essen-Leise

Kampen om de bedste medarbejdere har aldrig været hårdere. Hvad skal de 
selvejende organisationer gøre for at vinde rekrutteringskampen og tiltrække 
med arbejdere i fremtiden? Hvordan gør organisationerne det lavpraktisk?

16.10  16.15  Afrunding og afslutning v/Emil Tang, formand for Selveje Danmark 
 
16.15  16.30 Pause

16.30  17.30 Generalforsamling i Selveje Danmark

Dagsorden

1.    Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Indkomne forslag
4.   Godkendelse af regnskab
5.   Fastsættelse af kontingent 
6.   Valg af kritiske revisorer
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.   Eventuelt

19.00 Festmiddag og musikalsk underholdning v/Niels Skousen
 Drinks og hygge.



PRAKTISK 
 
TILMELDING
Kontakt Selveje Danmark på kontakt@selveje.dk eller på 33 74 65 91

MÅLGRUPPE
Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Selveje Danmarks 
medlemsorganisationer

STED
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle  

PRIS
A) 1000, kr. ekskl. moms/deltager for deltagelse den 23.24. maj inkl. overnatning 
B) 500, kr. ekskl. moms/deltager for deltagelse den 23. maj inkl. middag men 
ekskl. overnatning

TILMELDINGSFRIST 
6. maj 2019

AFMELDINGSFRIST
17. maj. Ved framelding senere end den 17. maj eller ved manglende fremmøde 
hæfter deltageren økonomisk for sin tilmelding.

FREDAG DEN 24. MAJ

8.00  9.00 Morgenmad

9.00  10.00 Selveje, velfærd og pressen v/Ulrik Holmstrup
Hvordan arbejder journalister, når de ser nærmere på velfærdsområdet? Hvilke 
kræfter er der på spil, når pressen stiller skarpt på arbejdet med samfundets sårbare? 
Ulrik Holmstrup, prisbelønnet tvdokumentarist og forfatter giver sit bud og et 
indblik i pressens arbejde. 

10.00  10.15 Pause

10.15  11.15 Velfærdsområdet i kritisk lys v/Anders Ejbye-Ernst
De senere år har pressen afsløret kritisable forhold på bostedskoncerner som Hjorts
højgård, Habitus og Tvind. Anders EjbyeErnst, journalist på Fagbladet FOA og 
nomineret til ”Den Lille Cavlingpris”, vil give indblik i arbejdsmetoder og tilgange i 
afsløring erne. Anders vil også fortælle, hvornår noget er en historie set fra journalist
ens bord, og hvad der driver hans arbejde frem.

11.15  12.00 Paneldiskussion v/Ulrik Holmstrup og Anders Ejbye-Ernst

12.00  13.00 Sandwich og farvel


