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Deltagelse ved møder i VL-grupperne om ledelsesmæssige udfordringer på
fremtidens arbejdsmarked
J.nr. 2018-44

Kære VL-grupper
Som I nok ved, nedsatte regeringen i maj 2017 et Disruptionråd – Partnerskab for
Danmarks fremtid, hvor vi frem til udgangen af 2018 skal drøfte, hvordan vi trygt
kan gå fremtiden i møde og skabe gode arbejdspladser og et dynamisk erhvervsliv,
der er foran på alle områder. I Disruptionrådet drøfter vi overordnet set fem temaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Nye teknologier og forretningsmodeller
Fremtidens kompetencer
Frihandel og udenlandsk arbejdskraft
Tidssvarende, smidige og gunstige rammevilkår for virksomhederne
Flexicurity 4.0

Jeg synes, det er fremragende og fremsynet, at disruption er blevet valgt som årstema for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i 2018 under overskriften ’Ledelse
på fremtidens arbejdsmarked’.
Arbejdet med at gribe mulighederne, identificere udfordringerne og gøre noget ved
dem kan nemlig ikke overlades til regeringen alene. Det er en opgave, vi er nødt til
at løse i fællesskab. Derfor er det glædeligt, at også I tager emnet op – tak for det.
Jeg synes personligt, at det kunne være spændende og givende at deltage i jeres
drøftelser om, hvordan man skaber en succesfuld ledelse i en disruptiv tid, hvor
fremtiden er uforudsigelig og omskiftelig som aldrig før, og hvor ny teknologi og
atypiske ansættelsesformer påvirker selve forretningen og ledelsesopgaven.
Jeg har derfor i samarbejde med ”Dansk Selskab for Virksomhedsledelse” aftalt, at
vi afholder en række 2 timers møder geografisk opdelt. Da jeg ønsker en dialog og
drøftelse af emnet, vil der være et maksimum deltagerantal på 35 personer på hvert
møde:
•
•
•
•
•

Tirsdag d. 11. september 2018, Aalborg, kl. 8.30-10.30
Tirsdag d. 18. september 2018, Aarhus, kl. 15.00-17.00
Torsdag d. 20. september 2018, København, kl. 15.00-17.00
Tirsdag d. 25. september 2018, Kolding, kl. 13.00-15.00
Torsdag d. 27. september 2018, København, kl. 8.30-10.30

Jeg ser frem til at mødes og debattere med jer – og så håber jeg naturligvis, vi kan
få puslespillet til at gå op, så jeg kan mødes med så mange af jer som muligt.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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