
Debatmøde om  
Nye perspektiver på velfærdsskabelse og 
velfærdsledelse 
 

Ø&I har hermed fornøjelsen at invitere sine læsere til sæsonens andet debatmøde på CBS, 

som arrangeres i samarbejde mellem CBS, DJØF’s Forlag samt en række bevægelser og 

tænketanke, der arbejder på at forny samfundets basale værdier (CURA, SOPHIA, 

UDENFOR, SACRE m.fl.) 

Temaet for mødet er: 

 

Tema: Nye perspektiver på velfærdsskabelse og velfærdsledelse 

– Når velfærd skal skabes af mennesker på kanten af samfundets institutioner og 

konventioner 

 

Baggrund 

 

Velfærdsstaten har været i krise i de sidste 30 år. Den hænger ikke sammen hverken 

socialt, kulturelt eller økonomisk. Dens brugere, producenter og politikere tænker og 

handler ud fra hver sin logik og optik. På Christiansborg har man etableret en 

”Konkurrencestat”, der gennem regler og rammer skal sikre Velfærdsstatens økonomiske 

overlevelse i modspil til det globale kapitalmarked. Men Konkurrencestaten har i dag 

mistet sin legitimitet, fordi borgerne godt kan gennemskue velfærdssystemernes 

umenneskelighed og ikke vil bakke op om statens stramme økonomiske styring og dens 

ensidige og centralistiske bureaukrati for at bevare den materielle velfærd. Prisen er for høj 

i forhold til tabet af menneskelig velfærd, værdighed og frihed. Folketingsvalget viste 

tendenser i retning af politikertræthed, radikalisering, modstand mod yderligere 

institutionalisering, ensretning og djøf’isering. Det er derfor på tide, at vi finder nye måder 

at udvikle, organisere og drive velfærdssamfundet på. Mobilisering af frivillig indsats 

udgør her kun en lille del af mulighedsrummet. 

 

Tilsyneladende har vore politiske bestræbelser på at skabe effektivitet, produktivitet og 

økonomisk stabilitet fået skabt et overstyret og meningsløst samfund uden menneskelige 

relationer og social balance. De gode gamle ”ismer” er endt som parodier, som står i 

modsætning til deres oprindelige idégrundlag. Liberalismen, som skulle sikre menneskelig 

frihed, nytænkning og fleksibilitet, har i stedet ført til grådighed, egoisme og ensidig 



 

økonomisme. Socialismen, som lokalt skulle sikre fællesskab, solidaritet og lighed, er endt 

i sin modsætning, nemlig i centralisme, bureaukrati og ensretning. 

 

Vi har her brug for entusiaster, der ønsker at genskabe det nære, relationelle demokrati, 

styrke menneskers sociale værdighed og gensidige tillid, genfinde, frisætte og involvere de 

fortrængte faglige værdier og kompetencer, revitalisere lokalsamfundets 

ressourcepotentialer, sociale ansvar og brugen af de glemte, uudnyttede og skjulte 

menneskelige ressourcer. Det handler alt i alt om at nytænke, hvad vi mener med 

menneskelig livskvalitet, trivsel og frihed, sociale relationer og fælles ansvarlighed. Kan vi 

genskabe det gode samfund og dets etiske, æstetiske og sociale værdier på ny?  

Tilsyneladende har vort repræsentative demokrati og dets magthavere ikke formået at 

realisere disse idealer. 

 

Men der findes en række interesseorganisationer, tænketanke og bevægelser, der prøver at 

opsøge og mobilisere velfærdsskabelse og velfærdsledelse på kanten af statens 

konventioner, systemer og rationelle styringslogik. Der er tale om aktører, der ønsker at 

genskabe velfærdssamfundet ud fra menneskers reelle og forskellige behov, eksistens og 

uendelige mulighedsrum. Lad os skabe denne debat indefra for at forny samfundet. 

 

Mødets dagsorden 

 

På debatmødet vil vi skabe debat om nogle af de alvorlige sociale og menneskelige 

samfundsproblemer, som tårner sig op i vort land, som er en konsekvens af velfærdsstatens 

tiltagende fiasko og Konkurrencestatens enorme fremdrift. Vi er på vej mod et samfund, 

som har mistet sine basale sociale og menneskelige værdier, og hvor økonomerne, 

teknokratisme og materialisme er blevet de dominerende rationaler. Denne udviklikng er 

kommet som en tyv om natten, uden at vi som borgere har ønsket mere marked, mere 

bureaukrati, mere teknokrati og mere stat. Tværtimod har vi som folk foretrukket det 

modsatte. Den såkaldte danske demokratiske samfundsmodel med økonomisk lighed, lille 

magtdistance mellem top og bund, klare frihedsrettigheder etc. er ved at gå i opløsning, 

bl.a. som følge af globaliseringens kapitalafhængighed, statens markedsstyring og 

præstationsjagt, mediernes tiltagende kommercialisering og samfundets øgede 

indvandringspres. Konkurrencestaten har skabt en alvorlig ledelseskrise, ikke kun i den 

offentlige sektor, men i samfundet som helhed. Hele denne udvikling berører os alle. 

 

På mødet vil vi rejse en række centrale spørgsmål omkring denne kritiske 

samfundsudvikling: 

 

• Hvorfor er der i dag ikke en større politisk bevidsthed og opmærksomhed omkring 

Konkurrencestatens åbenbare samfunds-, velfærds- og ledelseskrise? 

• Hvor længe kan vi som borgere og politikere leve med, at distancen mellem politikernes 

styring og performancejagt og samfundets værdier og borgernes livsverden bliver stadig 

større? 



• Når statens identitet og rolle ændres fra velfærdsstat til Konkurrencestat, kan den så 

stadig opretholde borgernes opbakning og en folkeligt funderet legitimitet? 

• Hvis velfærdsstaten ikke kan sikre borgernes trivsel og samfundets værdier, er der så 

andre muligheder for borgerne at opretholde og skabe velfærd på? 

• Er det vort almene syn på mennesker, relationer, fællesskaber og velfærdsskabelse, der 

har overlevet og selv kræver grundlæggende forandring? 

• Hvis velfærd handler om menneskelige relationer, nærhed, kærlighed etc. er det 

overhovedet muligt at sikre et menneskeværdigt samfund gennem offentlige regler, 

rammer, ressourcer og med brug af serviceproducenter med ”varme hænder” og ”med 

fjernstyring af ansatte velfærdsproducenter”? 

• Hvordan kan vi sikre, at ”Konkurrencestaten” efterfølges af ”det gode samfund”, hvor 

menneskers basale værdier, frihed og udfoldelse i højere grad præger samfundets 

politiske debat, prioritering og handlinger? 

 

Du kan læse mere om opgøret med Konkurrencestatens ensidige samfunds- og 

menneskesyn i Ø&I’s 31. årgang nr. 1 og bogen ”Ledelseskrise i Konkurrencestaten” 

skrevet af Kaspersen og Nørgaard (Hans Reitzels Forlag, Kbh. 2015) 

 

Til debatten om fremtidens velfærdsskabelse efter Konkurrencestaten har vi inviteret tre 

oplægsholdere: 

 

Steen Hildebrandt, der er professor i ledelse og adjungeret professor på CVL/CBS. Han er 

medforfatter til bogen ” Tag etikken tilbage” og forfatter til bogen ” Vækst & 

bæredygtighed”. Han har markeret sig som fornyer af lederskabsfeltet på grænsen af det 

etablerede samfund. 

 

Jonas Norgaard Mortensen, der er forfatter til bogen ”Det fælles bedste”, og som har 

bidraget til debatten om det gode samfund med afsæt i personalismens menneskesyn. Hans 

menneske-, ledelses- og samfundssyn antager et metaperspektiv. Han er direktør for Institut 

for Relationspsykologi og aktiv i den tænketank, der hedder CURA. 

 

Preben Brandt, der er dr.med. og psykiater og stifter af fonden ”Udenfor”. Han har 

beskrevet Velfærdsstaten som et politisk system, der ikke evner at skabe kontakt til de 

svageste, de udstødte, de hjemløse etc. Disse mennesker har ikke brug for hjælp fra et 

institutionelt system, der er styret af regler, rammer og ressourcer, og som ikke tager afsæt i 

tabernes liv og personlige behov for værdighed, accept og kærlighed. Han har bl.a. 

publiceret bøgerne ”Udelukkende velfærd” og ”Byen og social ulighed”. 

 

Mødet ledes af professor Preben Melander, CVL/CBS. 

 

Debatmødet afholdes: 

 

Tidspunkt: Onsdag den 20. januar 2016 kl. 16.00-ca. 19.30 



 

Sted: Copenhagen Business School, bygning »Kilen«, Kilevej 14 A/B, 2000 Frederiksberg. 

Mødelok. Ks43. 

 

Mødelokalet ligger i stuen (adgang via hovedindgangen og så til højre). Der er gode 

parkeringsforhold. Kør ind på Handelshøjskolens campus fra Nyelandsvej ad P. Andersens 

Vej og følg parkeringsarealet ned langs Solbjerg Plads-bygningen ned mod Ndr. Fasanvej. 

Du kan parkere gratis tæt på bygningen, hvis du kommer i god tid. Men der er kommet nye 

regler for parkering på CBS og det er derfor nødvendigt med en P-tilladelse. Denne kan 

man få ved at henvende sig senest 15.45 i receptionen på Kilen.  

Metrostation »Fasanvej« ligger også tæt ved.  

 

Efter den faglige debat vil der være uformelt socialt samvær i vestibulen. Her vil blive 

serveret en let anretning med øl og vand og efterfølgende kaffebord. Prisen for deltagelse 

udgør 500,00 kr. inkl. moms pr. deltager.  

 

Tilmelding kan ske ved at kontakte DJØF’s Forlag via e-mail: forlag@djoef.dk 

 

 

Tilmeldingsfristen er mandag den 18. januar 2016. 

 

Bemærk: Der er begrænset deltagerantal. 
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