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Velkommen til det første virtuelle VL døgn nogen sinde. Ja, jeg ved godt
det er noget af en tilsnigelse, at vi kalder det et VL døgn, for så længe
holder vi trods alt ikke ud foran skærmen, men VL døgnet er en
signaturevent – et unikt årligt mødested – for medlemmerne af Dansk
Selskab for Virksomhedsledelse, og det skal selv en coronakrise ikke lave
om på.
Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for den enorme opbakning, der
er til arrangementet i dag. Vi overgår faktisk rekorden for
medlemsdeltagelse i VL døgnet nogensinde. Vi er tæt på 1100 deltagere,
der kigger med. Tak for det. Vi har slået alle tiders rekord for deltagelse.
Den har aldrig tidligere været over 800. Og I kan glæde jer til dagens
spændende talere.
Det er jo på en dyster baggrund af en sundhedskrise, som kom bag på
alle, at vi holder VL mødet i år. Finansminister Nicolai Wammen har sagt
det sådan: ”Vi er midt i en global og dyb krise. En krise der desværre
også vil sætte sig spor i dansk økonomi i flere år fremad.”
World Economic Forum har gennemført en analyse, som peger på risikoen
for et tilbageslag for den grønne omstilling, for social uro på grund af
stigende arbejdsløshed og for ændrede forbrugsmønstre, som vil ramme
visse dele af erhvervslivet permanent og for en antiglobaliseringsbevægelse med store konsekvenser for den fremtidige vækst.
Formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har sagt:
”Coronavirussen har rystet Europa og verden helt ind til kernen, testet vores
sundheds- og velfærdssystemer, vores samfund og økonomier og vores
måde at leve og arbejde sammen på.” Tysklands kansler Merkel og FN’s
generalsekretær Guterres har kaldt coronaen den største krise
menneskeheden har set siden anden verdenskrig.
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Ud af vores egne VL medlemmer siger hver fjerde i en ny undersøgelse,
som vi offentliggør i dag, at de regner med at skulle afskedige
medarbejdere inden for de næste tre måneder, og at det bliver et langt
sejt træk at komme igennem krisen måske først med en lysning i 2022. 26
procent af vores ledere har allerede været ude og afskedige folk og hver
fjerde er usikker på, om deres virksomhed klarer sig igennem med de
nuværende hjælpepakker og tilskud.
Vi står med en krise dybere og værre end finanskrisen. Vi har udsigt til
lavvækst og arbejdsløshed. Til at globale værdikæder kan falde fra
hinanden. Og vi ser ind i en risiko for ny protektionisme.
Vi har desværre også set, at med en pandemi følger en infodemi. Det er
ikke kun en livsfarlig sundhedsmæssig virus, der spredes, men også en
global virus i vore informationssystem, der øger mistilliden til vores
demokratier og fostrer diverse konspirationsteorier og falske nyheder.
Man kunne male en overskrift over det hele, som hedder USIKKERHED.
Hvordan kommer vi op af det sorte hul igen? Hvordan kan
virksomhederne bedst bidrage til det tage del i det fælles samfundsansvar,
som er nødvendigt, hvis vi skal kunne bygge en bedre fremtid? Hvad kan vi
lære af coronakrisens positive erfaringer. Som f.eks. er en kolossal
omstillingsparathed i samfundet og et historisk digitalt kompetenceløft
gennemført på 3 måneder.
Pludselig gjorde krisen, at tidligere ufleksible arbejdsgange, tidligere
modstand mod digitale undervisnings-, arbejds- og mødeformer måtte
pakkes væk og erstattes af handling. Pludselig kunne vi i stor stil arbejde
hjemme fra. Og vi kunne også handle hjemme fra og nye
forretningsmodeller blev født. Pludselig kunne vi klare produktionen af
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værnemidler og håndsprit på danske virksomheder, som kastede sig ind i
akut produktionsomstilling.
Coronakrisen har givet os en enestående mulighed for at gøre tingene
anderledes og bygge bedre økonomier op, der er mere bæredygtige,
mere modstandsdygtige, mere digitale, bedre informeret og mere
inkluderende.
Det handler vores møde i dag om. Vi skal høre fremtrædende personer fra
både den internationale og danske scene give os deres allerbedste bud
på, hvordan vi kommer ansvarligt ud af krisen, og hvordan vi bruger den
bedste læring fra den til genopbygningen.
Med de få ord til indledning om dagens program, så vil jeg gerne for en
kort bemærkning give ordet til Theresa Blegvad, som har været formand
for styregruppen for de VL-grupper i Aarhus, som oprindeligt skulle have
stået for årets fysiske VL døgn.
Tak til Theresa og til alle VL-medlemmer i Aarhus, som har været med i
planlægningen af VL døgnet. I har ydet en kæmpe indsats og kæmpet for
det. Derfor tjener det også jer til ære, at vi i dag har kunnet overføre en
række af de planlagte talere til dette virtuelle VL døgn.
Og så skal vi i gang med selve mødet. Det kommer til at foregå på en
blanding af engelsk og dansk. Og dermed kan jeg byde velkommen til
Clement Kjærsgaard, som er vores vært her i eftermiddag, og den, der
kan binde det hele sammen, og som med hjælp fra JyskeBankTV skal lede
os vel igennem alle mulige tekniske omstillinger til hele verden. Vi er helt
klar nu. Værsgo til Clement.

