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Velkommen til Styrings Agenda 2018
På StyringsAgenda 2018 vil du via konkrete cases, indlæg og paneler med
eksperter og offentlige topledere få inspiration til, hvordan du adresserer
aktuelle styrings- og ledelsesmæssige udfordringer.
Programmet består af både plenum- og breakoutindlæg såvel som en række
sessioner, hvor du har mulighed for at komme helt ind under huden på
blockchain- og cyberløsninger. Du sammensætter selv dit program for dagen og
vælger frit mellem indlæg og cases, der dækker dine ønsker og udfordringer.
I år stiller vi især skarpt på de udfordringer og muligheder, der opstår, når
traditionel styring og ledelse møder den nye digitale virkelighed, herunder:
- Samspillet mellem klassisk styring og den teknologiske udvikling.
- Muligheder ved inkorporering af agile og digitale løsninger.
- Nye spilleregler, der udfordrer den offentlige ledelse og styring.
Claes Nilas, kommiteret, formand for Nordisk Administrativt Forbund Danmark
Gustav Jeppesen, partner, Deloitte
Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige chefer, Djøf
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09.00 - 09.10

Velkommen til StyringsAgenda v. moderator Hans Engell

09.10 - 09.50

Keynotepræsentation
Ulrik Vestergaard Knudsen, departementschef i Udenrigsministeriet

09.50 - 10.00

Pause

10.00 - 10.40

Hardtalk
Lone Strøm, rigsrevisor i Rigsrevisionen, og Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden

10.40 - 10.50

Pause

10.50 - 11.30

Scene 1 - Breakoutsession
Per Christiansen, direktør for Rigshospitalet,
og Marianne Thyrring, direktør i DMI

11.30 - 11.40

Pause

11.40 - 12.20

Keynotepræsentation
Mike Turley, Global Public Sector Leader in Deloitte – ’The regulator of tomorrow’

12.20 - 13.20

Frokost

13.20 - 14.00

Scene 1 - Breakoutsession
Torben Buse, afdelingschef i Økonomi- og
Indenrigsministeriet, Carsten Falk Hansen, direktør i
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og Torben Kjærgaard,
kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune

14.00 - 14.10

Pause

14.10 - 14.50

Scene 1 - Breakoutsession
Thomas Monefeldt, fagdirektør i Udviklingsog Forenklingsstyrelsen, og Peter Jonasson,
økonomidirektør i Banedanmark

14.50 - 15.00

Pause

15.00 – 15.50

Hardtalk
Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen, og Søren Pind, tidligere minister

15.50 - 16.00

Wrap up

Scene 2 - Cyberlab
Ledelsens rejse mod en cyberstrategi

Scene 2 - Breakoutsession
Bo Foged, CFO og COO i ATP

Scene 2 - Blockchainlab
Er der potentialer i den offentlige sektor?
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Plenum

Scene 2

Kl. 09.10 - 09.50 – Keynotepræsentation
Ulrik Vestergaard Knudsen, departementschef i Udenrigsministeriet

Kl. 10.50 - 11.30 – Cyberlab
Ledelsens rejse mod en cyberstrategi
Hvad skal der til for, at ledelsen af organisationen hænger sammen
med styringen af cybersikkerhed? Hvilke rammer skal ledelsen sætte
for ansvarsfordeling, mål/risikovillighed, kontroller og compliance?
Og hvor meget styring kan man egentlig opnå gennem god governance?

Ulrik Vestergaard Knudsen tegner et billede af en verden i hastig
forandring og fortæller om, hvilke styrings- og ledelsesmæssige
udfordringer og muligheder dette skaber for den danske udenrigstjeneste.
Kl. 10.00 - 10.40 – Hardtalk
Lone Strøm, rigsrevisor i Rigsrevisionen, og Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden
Der er lagt op til et brag af en debat, når de traditionelle styringsmetoder møder deres modsætning i Hjalte Aabergs frigjorte syn på
ledelse og styring. Hvilken styringstilgang er bedst for offentlige institutioner, når det drejer sig om at skabe mest værdi for samfundet?
Er bureaukratiet med til at mindske fejl i offentlige institutioner, og
hvordan styrer man en organisation på flere tusinde medarbejdere
uden ledelse?

Med udgangspunkt i Deloittes cybergovernancerammeværk får du
et overblik over, hvad ledelsen skal tage stilling til, for at cybersikkerhed kan blive stærkt forankret i organisationen, og ledelsen løbende
kan blive orienteret om organisationens målopfyldelse og ændringer
i risikobilledet. Du får viden om, hvorfor rolle- og ansvarsfordelingen
mellem strategisk governance (styring fra topledelsesniveauet) og
operationel governance (styring fra den funktionelle ledelse) har
stor betydning for det samlede styringsniveau. Formålet er, at du
kan tage tilbage til din organisation med værktøjer til at tage konkret
stilling til, hvilken styring af cybersikkerhed I ønsker.

Scene 1
Kl. 10.50 - 11.30 – Breakoutsession
Per Christiansen, direktør for Rigshospitalet, og Marianne Thyrring,
direktør i DMI
I takt med at virksomheder og myndigheder disruptes af data og
nye teknologier, skal offentlige myndigheder og samfundsbærende
institutioner gentænke deres rolle, og hvordan de forbliver relevante
for kunder, brugere og samfundet.
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Plenum

Scene 2

Kl. 11.40 - 12.20 – Keynotepræsentation
Mike Turley, Global Public Sector Leader in Deloitte

Kl. 13.20 - 14.00 – Breakoutsession
Bo Foged, CFO og COO i ATP

The regulator of tomorrow
Rulemaking and enforcement in an era of exponential change.
Regulators and regulations play a critical role in society – but one
that may need to evolve to remain relevant and effective in the face
of technology-induced change.
(Engelsk præsentation)

Skab værdi som finansiel forretningspartner – fra omkostningscenter til profitcenter
Bo Foged vil på en kort session præsentere sin businesspartnermodel for fremtidens økonomifunktion under titlen Skab værdi
som finansiel forretningspartner – fra omkostningscenter til
profitcenter. Sessionen vil dog også fungere som god inspiration til
andre supportfunktioner, der ønsker at øge deres værdiskabelse.

Scene 1

Bo Foged sætter en ny vision for økonomifunktionen og udfordrer
måden, hvorpå man kan øge sin værdi for organisationen, ved at
bringe sig selv bedre i spil og udnytte de ressourcer, automatiseringen og effektiviseringen frigiver, til at skabe langt mere værdi, end
tilfældet er i dag.

Kl. 13.20 - 14.00 – Breakoutsession
Torben Buse, afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet,
Carsten Falk Hansen, direktør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og
Torben Kjærgaard, kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune
Ledelse af økonomifunktionen
Målet med sessionen er at skabe en debat mellem tre offentlige
topledere om, hvordan økonomifunktionen bliver den samlende
funktion for organisationens økonomifaglighed, men også en afgørende spiller i forhold til faglig-økonomisk sparring og fremadrettet
strategitænkning. Hvilke forventninger har den offentlige topleder
til en veldrevet og innovativ økonomifunktion, og hvordan ser den
offentlige topleder på kravene til kompetencerne i økonomifunktionen?
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Plenum

Kl. 14.10 - 14.50 – Breakoutsession
Thomas Monefeldt, fagdirektør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen,
og Peter Jonasson, økonomidirektør i Banedanmark

Kl. 15.00 - 15.50 – Hardtalk
Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen, og Søren
Pind, tidligere minister

I SKAT udskiftes store kernesystemer i omfattende og komplekse
programmer, og i Banedanmark ændrer Signalprogrammet 150 års
banetradition med digitale løsninger. Thomas Monefeldt og Peter
Jonasson vil blandt andet diskutere, hvordan man transformerer
de klassiske gamle organisationer, og hvad opskriften på succes og
fiasko er, når man prøver dette.

Som afslutning på dagen diskuterer Bjarne Corydon og Søren Pind
deres oplevelser af styringsudviklingen i den offentlige sektor som
tidligere ministre – og nu i nye roller.
Hvordan skal fremtidens offentlige sektor styres for at forblive værdiskabende og rustet til at udvikle og levere til det danske samfund?
I hvilken retning bør kursen sættes, og hvilke veje er ikke farbare?

Scene 2
Kl. 14.10 - 14.50 – Blockchainlab
Er der potentialer i den offentlige sektor?
De fleste har hørt eller læst om Bitcoin, en digital valuta, der bruger
blockchain til at etablere et digitalt betalingssystem uden centralbanker og finansielle institutioner. Men hvad betyder blockchain
i forhold til den offentlige sektor og særligt i Danmark, hvor vi i
forvejen har den højeste grad af digitalisering i verden, og hvor borgerne generelt har stor tillid til myndighederne? Med udgangspunkt
i Erhvervsstyrelsens arbejde med automatisk erhvervsrapportering
vil vi prøve at eksemplificere, hvordan vi kan bruge blockchain i det
offentlige i Danmark, og vise, hvordan der kan skabes værdi på trods
af den høje grad af digitalisering.
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Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser inden for revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række
brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, som leverer kompetencer og viden i verdensklasse samt service af høj kvalitet til at håndtere kundernes most komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 264.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på LinkedIn eller Twitter.
Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar (”DTTL”), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL (der også betegnes “Deloitte Global”) leverer ikke selv ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.dk/Om Deloitte for en udførlig beskrivelse af DTTL og dets medlemsfirmaer.
© 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

