FOLKEMØDET
2019

PROGRAM
Torsdag den 13. juni

13.00-14.00	Glem ikke infrastrukturplanen – vi drukner i
trængsel
De fleste investeringer i infrastrukturplanen ligger først efter 2023,
hvilket betyder, at de projekter, der skal reducere trængslen, først
er færdige i sidste halvdel af 2020’erne. Kan projekterne fremrykkes? Hvad gør vi med jernbanen, som mister passagerer?
Mød bl.a. Allan Pollack, Group CEO, PFA Pension, Karsten Hønge,
beskæftigelsesordfører, SF, Kim Christiansen, transportordfører,
DF, Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, V, Lars Storr-Hansen,
adm. direktør, Dansk Byggeri, Rasmus Prehn, transportordfører, S.
Hvor: G2 - PFA’s telt
16.00-17.00	Hvordan styrker vi bygningers rolle i den grønne
omstilling?
Det bliver en stor udfordring at nå et klimaneutralt Danmark i
2050. Heldigvis har vi mange af de teknologier, der skal i spil.
Spørgsmålet er, hvordan vi får realiseret potentialerne for energibesparelser i bygningerne?
Mød bl.a. Bendt Bendtsen, formand, Synergi, Christian Niepoort,
CEO, Sustain Solutions, Morten Bæk, departementschef, Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet, Michael H. Nielsen, direktør,
Dansk Byggeri.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri
16.00-17.00 Lobbyistspillet 2019 - hvem er årets bedste lobbyist?
Hvad skal der til, for at en mærkesag bliver en vindersag? Få svaret
i Lobbyistspillet 2019, når unge fra Radikal Ungdom, Spejderne,
Dansk Folkepartis Ungdom, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
og Erhvervsskolernes Elevorganisation hver trækker en mærkesag,
de skal lobbyere for.
Hvor: F33 – Brogadescenen
17.00-18.00 Lobbyistspillet 2019 – Finale
Mød bl.a. en masse seje ungdomspartier og organisationer, Jakob
Mark, SF, Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, S og
Alex Vanopslagh, LA.
Hvor: F29 - Havnegadescenen

Fredag den 14. juni

9.00-10.00	
Hvordan forbedrer vi indeklimaet i de danske
folkeskoler?
Det skorter ikke på viden, der gang på gang fastslår, at indeklimaet i folkeskolerne er for dårligt. Symptomerne er træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær, og konsekvensen er, at eleverne
præsterer dårligere. Hvordan sikrer vi et bedre indeklima i de
danske folkeskoleklasser?
Mød bl.a. Anni Matthiesen, V, Jens Henrik Thulesen Dahl, DF og Lars
Storr-Hansen fra Dansk Byggeri.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri				

14.00-15.00 Vandmasserne kommer – hvad gør vi?
Kommunerne har ansvaret for at beskytte de danske kyster. Lever
kommunerne op til deres ansvar? Hvem bør betale? Og hvorfor
bliver der ikke udarbejdet landsdækkende handlingsplaner for
kystbeskyttelse og klimasikring.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri
15.30-16.30 Vælg bæredygtigt
På mødet skal vi tale bæredygtighed i byggeriet, og om hvordan
vi får det buzzword til at betyde noget i hele værdikæden. Vi skal
tænke os om. Vi skal overveje både god byggeskik, samt byggesituationen og brugssituationen over hele bygningens levetid
Det er hverken besværligt eller dyrt at vælge bæredygtige materialer.
Mød blandt andre: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, direktør Mette Quist, Green Building Council og direktør
Martin Manthorpe, NCC. Moderator : Direktør Michael H. Nielsen,
Dansk Byggeri.
Hvor: K5 – Dansk Byggeri
18.15-19.00	
Konkurrence: Hvem kan bygge Folkemødet mest
bæredygtigt?
Kom og se politikerne kæmpe mod arkitekter, byplanlæggere
og håndværkere om at bygge det mest bæredygtige folkemøde.
Med sit banebrydende analyseværktøj af byers opfyldelse af verdensmålene vil Rambøll vise, hvordan man kan gøre folkemødet
mere bæredygtigt. Dansk Byggeri vil fortælle, hvordan tankerne
konkret kan føres ud i livet. Vinderen af konkurrencen får titlen
som vinder af ”Folkemødets bæredygtige byggeri 2019”.
Hvor: A40 - Verdensmålenes Telt

Lørdag den 15. juni

9.30-10.30	
Morgenmad med mening: Byggeri og socialt
samfundsansvar – fra udsat til ansat
Bygge- og anlægsbranchen løfter et stort socialt ansvar ved at
give udsatte grupper en chance for at komme i arbejde og får
samtidig fat i arbejdskraft til en branche, der mangler ekstra
hænder. Men kan vi gøre det endnu bedre, så vi får flere fra
kanten af arbejdsmarkedet i job? Arrangeret i samarbejde med
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.
Mød bl.a. Christina Schultz, sekretariatschef, Foreningen for
Byggeriets Samfundsansvar, Henrik Mielke, adm. direktør,
Enemærke Petersen, Pia Nielsen, direktør, FSB, Ole Hessel, direktør,
High Five, Martin Manthorpe, direktør, NCC, Lene Hjorth, CSRdirektør, Jyske Bank, Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk
Byggeri, Claus Bjørn Billehøj, CEO, Den Sociale Kapitalfond, Gunde
Odgaard, sekretariatschef, BAT-Kartellet. Journalist Lotte Hansen
fra Hansen & Ersbøl Agenda er ordstyrer.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri

11.00-11.45 Cheføkonomerne har ordet!
Folketinget tager hul på en ny valgperiode, men hvilke økonomiske reformer er der brug for? Fire af Danmarks mest citerede økonomer tager pulsen på den økonomiske politik og byder på, hvor
snittet skal lægges mellem velfærd og skattelettelser. Hvad er de
største trusler mod dansk økonomi? Hvad betyder den internationale usikkerhed for en lille åben økonomi som den danske?
Mød Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal, Bo Sandberg, cheføkonom, Dansk Byggeri, Erik Bjørsted, cheføkonom, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Mads Lundby Hansen, cheføkonom og
vicedirektør, CEPOS. Finansredaktør Ole Krohn fra TV2 News er moderator og styrer løjerne med hård hånd.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri
12.00-13.00 Ligestillingsfrokosten
Dansk Byggeri inviterer til åben debat om, hvordan forskellige
brancher håndterer et kønsopdelt arbejdsmarked. Vi skal sammen
teste vores fordomme, så vi kan blive klogere på, hvordan vi kan
gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked.
Mød bl.a. Antoinette Toghøj Jørgensen, murerlærling, Henrik Alfreds Murerforretning, Henriette Laursen, direktør, Kvinfo, Lars
Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri, Lise Johansen,
direktør, Kvinderådet, Majbritt Berlau, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Niels Moestrup, direktør, Moestrup,
Pernille Knudsen, viceadm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening,
Peter Andersen, adm. direktør, P. Andersen & Søn Entreprise A/S,
Steen Enemark Kildesgaard, rektor, Københavns Erhvervsakademi.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri
15.00-16.00 Party og praktikpladser II
Når politikerne er taget hjem, samler vi alle dem, der faktisk ved
noget om erhvervsuddannelser og praktikpladser. Vi skal snakke
korte aftaler, klausuler, ungdomskultur, arbejdsforhold, omkostninger, attraktivitet, mobilitet, dimensionering, elevpoint – og vi
skal tale lige ud af posen og så længe, at der ikke er flere floskler
tilbage.
Mød bl.a. Camilla Hutters, områdechef, EVA, Jannik Bay,
uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening,
Lars Kunov, direktør, Danske Erhvervsskoler og –gymnasier,
Louise Pihl, underdirektør, Dansk Byggeri, Maja Mørk, murerlærling og formand, EEO, Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Nanna Højlund, næstformand,
Fagbevægelsens Hovedorganisation, Noemi Katznelson, forsker
og professor, Aalborg Universitet, Ole Heinager, formand, Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Søren Heisel, forbundssekretær, 3F.
Hvor: K15 – Dansk Byggeri

