ÅBENT FORUM 2019 - FORSYNING OG VERDENSMÅL
OFFENTLIG INFRASTRUKTUR & BÆREDYGTIGHED
POLITIK, TEKNIK, SERVICE OG FORRETNING
26. september 2019, Vandcenter Syd, Odense

BLIV KLOGERE PÅ VERDENSMÅL
og bæredygtig offentlig infrastruktur
VI BYDER for anden gang velkommen og slår dørene op til
videndeling blandt aktører, leverandører, samarbejdspartnere og ejere af offentlig infrastruktur inden for forsyning
energi, affald, transport og havne, der sammen arbejder
for at fremme en bæredygtig udvikling i den danske infrastruktur.
VELKOMMEN til en dag, målrettet bestyrelse, ledelse samt
drifts-, informations- og økonomiledere i forsyninger,
affalds- og energivirksomheder - og det i et aktivt samspil med leverandører og samarbejdspartnere.
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Dagens program
Torsdag, den 26. september 2019
Konferenceledelse: Styregruppen

08.15 Velkommen - Registrering og morgenkaffe
09.00 Velkommen til ÅBENT FORUM 2019
Adm. direktør Mads Leth, Vandcenter Syd

09.05 Kommuner og bæredygtig infrastruktur
Viceborgmester Tim Vermund (A), Odense Kommune

09.20 Key note. Innovation & samspil, cirkulær økonomi og digital vækst
Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand

09.45 Resiliens – ”Vejle med vilje”
- Det handler om livskraftige, robuste og fremsynede byer
Gitte Grove Poulsen, Chief Resilience Officer, Vejle Kommune

10.05 Den Bæredygtige Organisation
- Fra ord til Handling, Topledelsens ansvar
Christian Terkelsen, Stifter, Craftsmanship

10.25 Poster Session og pause
10.50 Forsyning på tværs – infrastruktur & bæredygtighed
Rammer for offentlig virksomhed og god selskabsledelse
10:50 Bæredygtighed, CSR og forretningsmæssig offentlig udvikling
og værdiskabelse
Moderator og perspektivering: Direktør Jens F. Bastrup, Skanderborg Forsyning, AquaGlobe
· Aalborg Energi/Forsyning: direktør Bo Laden
· Grenå Havn: direktør Henrik Carstensen
· BIOFOS: Direktør John Buur Christiansen

11:30 Projekter - regionale og lokale initiativer - samspil på tværs
Moderator og perspektivering: Trine Lindegaard Holmber, ARGO
· Lemvig Forsyning: Lars Holmegaard, direktør, Lemvig Forsyning
· Region Midt: Rolf Johnsen, kontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland
· NOVAFOS: Direktør Carsten Nystrup

12.15 Verdensmålene - et vigtigt strategisk redskab til forandring
Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening

12.35 Poster session og netværksfrokost
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13.30 Lokal forankring, vækst og bæredygtig udvikling
CEO Niels Duedahl, Norlys

13.50 Infrastruktur-ejerne. Kommunerne, ejervinklen
- grænseflader, innovation, ydelser, services, konkurrenceskarp
og bæredygtig infrastruktur
Moderator og perspektivering: Direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning
· Kalundborg: Fra bæredygtig forsyning til verdensmålsforsyning
Senior Projektchef Pernille Ingildsen
· Odense, landets grønneste storby. Samspil om visioner, strategier og planer,
Peer Locher, formand for Verdensmål Udvalget i Odense Kommune
· Verdensmålskommune, hvordan
Søren S. Kjær, kommunaldirektør, Sorø Kommune

14.35 Mini-sessioner
Systemer, modeller, værktøjer til omstilling i praksis
14.35		 14.50 kort skifte

14.55

A. SWECO A/S
B. Rambøll A/S
C. Shared A/S

D. NIRAS A/S
E. Orbicon A/S
F. COWI A/S
G. SamAqua

* Tema
* Tema
* Bæredygtigt Indkøb

* Tema
* Tema
* Tema
* Bæredygtigt Indkøb

15.10 Poster Session og pause
15.30 CSR, Bæredygtighed og verdensmål
– hvordan tænkes det ind i organisationen?
Maria-Cecilie Bolvig Bay, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen

15.45 Årets fremdrift - prisværdige initiativ
Opsamling - problemformulering - fælles træk - fælles tilgang
- Panel, udsagn, analyse af dagen

16.00 Forfriskning og tak for i dag…

Følg det endelige program (forbehold for ændringer), tilmelding og priser
på www.forsyning2100.nu
KLIK FOR INFORMATION >>

KLIK FOR TILMELDING >>

Dato:

Torsdag, den 26. september 2019

Sted:

Vandcenter Syd, Odense

Et væld af ideer: ÅBENT FORUM, konferencedag, plenum præsentationer/mini-sessioner og poster-sessions – tag en kollega med. Der er masser af ideer og helt konkrete eksempler i de forskellige parallelle sessioner.
Postere:

Vi har god plads. Aktører inviteres til at præsentere deres tiltag i netværks-sessioner tilrettelagt som
naturlige pauser i konferenceforløbet. Det er meget enkelt, tag et par Roll Ups med, der forklarer et
aktuelt initiativ – og vi giver taletid og plads til kollegialt netværk og idéudveksling.

Målgruppe:

Bestyrelse, ledelse samt drift-, informations- og økonomiledere i forsyninger, havn, affaldsselskaber og
energivirksomheder offentlige infrastrukturselskaber samt rådgivere og leverandører til denne sektor

Arrangører:

Vandcenter Syd, ARGO og Skanderborg Forsyning i samspil med Stjernholm A/S og UdbudsMedia.dk
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ÅBENT FORUM 2019: FORSYNING & VERDENSMÅL er kort og godt: En skræddersyet dag til Forsyninger,
Energi-, Affalds- og Transportvirksomheder samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kommuner og Regioner
samt rådgiver- og leverandørvirksomheder og infrastruktur-ejere, der arbejder med bæredygtige fremtider.
ÅBENT FORUM 2019: FORSYNING & VERDENSMÅL - er en dag for aktører og ejere, der gerne vil videndele,
hente inspiration og blive klogere - sammen med andre, og hvor politik, teknik, service og forretning sættes i
relation til fremtidige bæredygtige infrastruktur-løsninger.

Mads Leth, direktør,
Vandcenter Syd:

Jens F. Bastrup, direktør,
Skanderborg Forsyning:

Trine Lindegaard Holmberg, direktør
ARGO, Roskilde:

- Vi kalder det ÅBENT FORUM, og det skal
forstås bogstaveligt. Ordet er frit og ideer og
initiativer er velkomne.

- Der er gode grunde til, at bæredygtighed,
klimaudfordringer og vækst er rykket til toppen af den fælles agenda i både erhvervsliv
og det offentlige Danmark. Der er behov for
flere fælles aktive og kreative indsatser, der
omsætter nyfundne metoder på at løse
udfordringer af klimaforandringerne med
både kommercielle og bæredygtige gevinster. Der er med andre ord et enormt forretningspotentiale i at udvikle nye og bedre
løsninger – det kan og skal vi som forsyninger, affalds- og energiselskaber, havne og
transportvirksomheder SAMMEN med
dansk erhvervsliv gøre noget ved til en ny
måde at løse samfundsservicen i partnerskab, SDG 17. Sådan siger Jens F. Bastrup,
direktør for Skanderborg Forsyning,
AquaGlobe om ideen med initiativet til
ÅBENT FORUM i Odense.

- Det kræver mod at gå foran og realisere
nye måder at løse opgaverne på. Derfor har
vi brug for al den viden om, inspiration til og
overblik over hvordan vi som forsyningsselskaber kan spille en aktiv rolle i udvikling og
test af nye løsninger og forretningsmodeller
på tværs af sektoren.

Vi bruger FNs 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030 som ramme for et fælles arbejde med at definere en
bæredygtig forretning, som styrker både
virksomheden og FN’s målsætninger, lyder
velkomsten fra Direktør for Vandcenter
Syd, Mads Leth.
Bliv som aktør i dansk infrastruktur,
serviceyder, rådgiver eller leverandør,
klogere på Verdensmålene til gavn
for vores omverden og frem for alt
vores forbrugere.

Mads Leth, direktør
Vandcenter Syd

I bund og grund er vores mission, at vi inspirerer og går foran. Dette så samfund og
borgere selv bliver en aktiv del af en positiv
udvikling. ÅBENT FORUM er vores bud på at
præsentere friske øjne og kreative idéer,
siger Direktør Trine Lindegaard Holmberg, ARGO i Roskilde.

Jens F. Bastrup, direktør
Skanderborg Forsyning
i samarbejde med Stjernholm A/S & UdbudsMedia.dk

Trine Lindegaard Holmberg, direktør
ARGO

