MØD ARBEJDSGIVERNE

PROGRAM

TORSDAG DEN 16. JUNI 2016
Kl. 15.30-16.15

Hvordan får Danmark flere hænder?
DA rykker debatten om mangel på arbejdskraft til Bornholm.
Har de bornholmske virksomheder samme udfordringer,
som vi ser i hele landet: At det simpelthen bliver sværere og
sværere at finde kvalificeret arbejdskraft? Hvad betyder det,
at danske virksomheder begynder at mangle arbejdskraft – og
hvad kan vi gøre ved problemet?
Deltagere: Borgmester Winni Grosbøll, professor Niels Vestergaard-Nielsen, Product Development Manager Jakob Rolsted
Jensen og journalist Mikkel Frey Damgaard.

FRERDAG DEN 17. JUNI 2016
Kl. 10.00-10.45

Fra flygtning til fremtidig medarbejder
Fra flygtning til fremtidig medarbejder eller iværksætter,
men hvordan? Har vi den integrationsindsats af flygtninge og
ikke-vestlige indvandrere, som vi har brug for, for at få flere i
job? Og har vi tænkt tilstrækkeligt nyt?
Deltagere: Indfødsretsordfører Mattias Tesfaye, integrationsordfører Simon Emil Ammitzbøll, viceadministrerende direktør Pernille
Knudsen og journalist Mikkel Frey Damgaard.

Kl. 13.00-13.45

Har vi opgivet kampen for at få mennesker
i job?
DA vil kridte banen op for en debat om de knap en million
16-66-årige danskere, der er på offentlig forsørgelse. Er det
et problem eller bare et tegn på, at velfærdsstaten gør sin
opgave? Skal der reformer til, eller hvad skal der gøres?
Deltagere: Formand Majbritt Berlau, beskæftigelsesordfører
Joachim B. Olsen, beskæftigelsesordfører Finn Sørensen, underdirektør Erik Simonsen og journalist Mikkel Frey Damgaard.

Kl. 14.30-15.15

Udenlandsk arbejdskraft – ja tak!
Hør Dennis Nørmark fortælle om danskernes adfærd på
arbejdspladsen set med udenlandske øjne og vær med i debat
om, hvor gode eller dårlige vi er til at værdsætte udenlandsk
arbejdskraft. DA er ikke i tvivl: Vi er afhængige af, at udlændinge gider bo i vores land og arbejde i vores virksomheder.
Deltagere: Antropolog Dennis Nørmark, administrerende direktør
Jukka Pertola, viceadministrerende direktør Pernille Knudsen og
journalist Louise Hededam.

LØRDAG DEN 18. JUNI 2016
Kl. 13.00-13.45

Er du dygtigere end en elev?
DA’s adm. direktør Jacob Holbraad og LO-formand Lizette Risgaard dyster mod to erhvervsskoleelever om alt fra
cupcakes til fuglehuse. Sammen byder de ind med en snak om
værdien af erhvervsuddannelserne og kommer med bud på,
hvordan vi som samfund får flere til at tage en erhvervsuddannelse.
Deltagere: Formand Lizette Risgaard, administrerende direktør
Jacob Holbraad, elever fra Campus Bornholm og journalist Louise
Hededam.

Kl. 14.45-15.30

Det gode arbejdsliv – hvem har ansvaret?
DA sætter fokus på medarbejdernes ansvar for at medvirke
til en sikker og sund arbejdsplads. Men hvilke krav kan en
arbejdsgiver egentlig stille til medarbejderne, når det handler
om arbejdsmiljø? Vi byder på debat med LO og Alternativet
om det fælles ansvar for den gode arbejdsplads.
Deltagere: Næstformand Morten Skov, arbejdsmarkedsordfører
Josephine Fock, arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund og journalist Louise Hededam.

SØNDAG DEN 19. JUNI 2016
Kl. 09.00-10.00

Kom og mød arbejdsgiverne
DA holder teltet åbent søndag formiddag og byder alle ind til
en snak om det danske arbejdsmarked. Kom med dit syn på
fremtiden for det danske arbejdsmarked og gå i debat med os
om offentlig forsørgelse, udenlandsk arbejdskraft, arbejdsmiljø
eller et af de andre emner, som vi har på dagsordenen.

