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Velfærd i udvikling Steen Houmark Hent PDF Folkemødet byder grundlæggende på en unik mulighed for, at

folk kan mødes på nye vilkår. Et ustyrligt antal af arenaer, med mulighed for at skabe forstyrrelse og
usikkerhed ift. fastlåste meninger og antagelser. Spørgsmålet er, kan man ved skabe en scene for en niche som

offentlige-privat samarbejde stadig få noget ud af de grundlæggende gode rammer ved Folkemødet?
Offentlig-privat samarbejde (OPS) fremkalder ind i mellem stærke ideologiske debatter i medierne. På trods af
dette er der inde i orkanens øje en udpræget enighed om, at alle sektorer er hinandens forudsætninger. Den
offentlige sektor har ingen egen finansiering og udfordres for lidt, hvis ikke den er i konkurrence med så vel
den private sektor som civilsamfundssektoren, der begge med hver deres fortegn skaber vækst og udvikling i

samfundet. Den private sektor er, ligesom virksomhederne i civilsamfundet afhængig af, at den danske
velfærdsmodel fungerer effektivt, så de og deres ansatte kan arbejde under optimale rammer. Med afsæt i at
debatterne om OPS var spredt mellem flere aktører på folkemødet etablerede Mediehuset Den Offentlige i
foråret 2018 i et partnerskab med otte partnere en ny debatscene, hvor fokus var offentlig-privat samarbejde.

Partnerne var CBS, Hartmanns A/S, DLA Piper, Mariehjemmene, EG, SAS Institute, Lindskov
Communications, og De 4 Vinde ApS. Det var fra starten vigtigt for partnerne, at man skulle udnytte

Folkemødets potentiale og ikke bare kopiere politik, som det foregår til hverdag på borgen, i
kommunalbestyrelsen og andre etablerede arenaer. OPS-Scenen skulle adskille sig fra andre folkemødetilbud
ved at partnerne bag OPS-Scenen deltog i tre fortløbende processer en før, under og efter proces. Denne bog
beskriver OPS-Scenen som folkemødeprojekt og de ideer, løsninger og perspektiver for offentlig-privat
samarbejde som fremstår, når man analyserer på de debatter der blev afviklet på OPS-scenen 2018
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