Politisk temadag: Hvad blev der af socialpolitikken?
KKR Syddanmark inviterer til temadag om socialpolitik.
Emnet for temadagen er: Hvad blev der af socialpolitikken? Er den blevet helt opslugt af
arbejdsmarkedspolitikken – eller lever den i bedste velgående? Hvor er socialpolitikken på vej hen?
Det socialpolitiske område er ikke afgrænset og overlapper flere andre politikområder, f.eks.
arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik og boligpolitik. Det klassiske socialpolitiske emneområde handler
om forsørgelse af og omsorg for de mennesker, som ikke gennem deltagelse i produktionen kan tjene til
egen forsørgelse, eller som ikke fuldt ud kan tage vare på sig selv. Det drejer sig om børn, ældre og
handicappede, men også om arbejdsløse, udstødte og andre såkaldte marginalgrupper.
Kilde: Gyldendal Den store Danske

Temadagen er målrettet politiske udvalg som arbejder med det sociale område, henholdsvis børn og unge,
samt voksne og udsatte borgere. Derudover er direktører/ chefer velkomne til at deltage.
Program:
Kl. 12.00:

Frokost

Kl. 12.45:

Velkommen v. Formand for KKR Syddanmark, Egon Fræhr

Kl. 13.00:

”Socialpolitikken i dag”
v. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Oplæg samt debat.

Kl. 13.30:

”Det gamle og det nye testamente. Om velfærds- kontra konkurrencestaten”
v. Professor Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universitet, Center for Velfærdsstatsforskning

Kl. 14.15:

Pause - inkl. kaffe/kage (Der er mulighed for at bidrage med spørgsmål til paneldebatten)

Kl. 14.35:

Paneldebat v.
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Kaj Johansen, Middelfart Kommune (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller, Svendborg Kommune (B)
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, Esbjerg Kommune (C)
Formand for Udvalget for social og ældre, Anni Grimm, Vejen Kommune (O)

Kl. 15.20:

Afrunding af dagen

Kl. 15.30:

Tak for i dag

Ordstyrer: Formand for Socialdirektørforum, Lise Willer

Hvornår:
Torsdag den 3. marts 2016, kl. 12.00 – 15.30 (der er frokost fra 12.00 – 12.45)

Hvor
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Tilmelding
Du kan tilmelde dig via adressen: cfm@vejen.dk. Tilmelding senest den 11. februar 2016.
Ved tilmeldingen angives navn, titel og mailadresse.

Yderligere oplysninger
Har du yderligere spørgsmål vedr. temadagen, kan du kontakte:

Camilla Milland, strategisk analytiker fra Fælleskommunalt Socialsekretariat, på tlf.
21339184 / mail: cfm@vejen.dk

eller

Tove Tørnes, strategisk analytiker fra Fælleskommunalt Socialsekretariat, på tlf.
21339211 / mail: tot@vejen.dk

