
Folkemødet på Bornholm er et mustgo for alle, der arbejder med det offentlige 
Danmark. I år er det tredje år i træk, at Hortens eksperter i den offentlige sektor er 
med på Folkemødet. For første gang er vi selv på scenen. Det sker dels torsdag 
eftermiddag hos Operate, når partner Rikke Søgaard Berth deltager i en debat om 
prioritering og effektivisering i forsyningssektoren, dels fredag i Danske 
Advokaters telt, når partner Heidi Steen Jensen leder en paneldebat om 
persondataret. På Folkemødet stiller vi med seks partnere og deltager i så mange 
arrangementer som muligt for at holde os opdateret på de nyeste tendenser med 
det formål fortsat at være på forkant med vores rådgivning. Og så ser vi frem til 
at bidrage til dialogen med det offentlige Danmark.

KLAVS GRAVESEN, 
PARTNER OG 
BESTYRELSESFORMAND I 
HORTEN, NÆSTFORMAND 
I DANSKE ADVOKATER 
Klavs er specialiseret i 
forsyningssektorens 

forhold og er medforfatter til en række 
bøger om forsyningsret, bl.a. 

lovkommentarer til vandsektorloven og 
varmeforsyningsloven, og senest i 2014 
håndbogen ”Udskillelse og 
sammenlægning af kommunale 
aktiviteter”.

“Horten er på Folkemødet, fordi vi der 
får en unik mulighed for at engagere os 
i aktuelle emner og deltage i debatter, 

som er med til at levendegøre juraen. 
Under debatterne sættes juraen ofte på 
spidsen, og den udfordres. På 
Folkemødet får man simpelthen syn for 
sagn for, at jura og politik er tæt 
forbundne størrelser.”

RIKKE SØGAARD BERTH, 
PARTNER I HORTEN
Rikke er specialiseret i 
kommunale tværfaglige 
projekter, og hun arbejder 
herudover med de særlige 
forhold, der gælder for 

kommunalt ejede selskaber. Hun er 
medforfatter til bogen ”Kommunale 
aktieselskaber” (2009) og medlem af 
bestyrelsen for Foreningen for 
Kommunal- og Forvaltningsret i 
Danmark.

”Folkemødet samler de mennesker, der 
er med til at forme det offentlige 
Danmark – og som vi jo leverer vores 
ydelser til i det daglige. Det er lærerigt 
at mødes og høre, hvordan vi kan 
bidrage til at de opgaver, som bl.a. 
kommunerne løfter, lykkes bedst muligt. 
Derudover er Horten sammen med 
Implement og Operate arrangør af en 
debat om, hvordan forsyningssektoren i 
fremtiden skal prioritere hensynene til 
forsyningssikkerheden, miljøet og 
taksterne. Det ser jeg rigtig meget frem 
til, for det er en prioritering, der 
påvirker os alle.”

ANDREAS CHRISTENSEN, 
PARTNER I HORTEN
Andreas er ekspert i 
konkurrenceret, EU-ret 
samt udbudsret og 
statsstøtte. Han har spillet 
en væsentlig rolle i forhold 

til at præcisere reglerne for udbud og 
offentlige indkøb på dansk grund.

“Jeg var med på Folkemødet for første 
gang sidste år. Det var meget 
inspirerende. Jeg mødte mange 
mennesker fra mit netværk og fik nogle 
gode og tankevækkende snakke. Dette 
foregik både under morgenløbet med 
Kræftens Bekæmpelse, til frokost hos 
Landbrug & Fødevarer og om aftenen 
over en fadøl til politiske møder. Der var 
en god energi og stærke ideer, der 
kunne bruges bagefter. Derfor deltager 
jeg igen i år.”

HEIDI STEEN JENSEN, 
PARTNER I HORTEN
Heidi er ekspert i medier 
og markedsføring og er 
udpeget til Erhvervs- og 
Vækstministeriets udvalg 
om markedsføringsloven.

“Jeg ser meget frem til at lede en 
spændende diskussion om persondata i 
Danske Advokaters telt med bl.a. 
Morten Bødskov (S) og Anja Philip 
(formand for Forbrugerrådet) som 
debattører. Facebook og Danske 
Medier er også repræsenteret i panelet, 
og vi håber også på at få en minister 
med. Persondata er lige nu et 
topaktuelt emne for alle organisationer 
– private såvel som det offentlige 
Danmark.”

Hvor går grænsen for virksomheders 
brug af persondata?  
Persondata er det nye sorte guld. I en 
digital hverdag har landegrænser og 
afstande ikke nogen betydning, men 
der er i dag vidt forskellige regler i EU’s 
28 medlemslande for, hvordan 
virksomheder må bruge data. Derfor er 
der et stærkt behov for EU’s nye 
persondataforordning. Men den 
rummer stadig en lang række 
muligheder for, at Danmark kan 
vedtage strengere regler end de øvrige 
lande – eller mildere. Hvad skal 
Danmark gøre? Hvilke hensyn bør veje 
tungest, når EU’s persondataforordning 
skal implementeres i Danmark? 
Virksomhedernes konkurrenceevne 
eller borgernes ret til privatliv?

Fredag den 17. juni kl. 14.45 – 15.45
Strandvejens Mødetelt – Danchells Anlæg

MARTIN DRÆBYE 
GANTZHORN, PARTNER I 
HORTEN OG LEDER AF 
HORTENS LIFE SCIENCE & 
HEALTHCARE 
SEKTORGRUPPE
Martin er en af Danmarks 

førende rådgivere om retsforholdene 
for danske og internationale Life 
Science & Healthcare-virksomheder.

”Folkemødet er det oplagte forum til at 
holde sig opdateret om den politiske 
agenda, der påvirker de fremtidige 
rammebetingelser for Life Science & 
Healthcare-sektoren. I disse år er 
rammebetingelserne for lægemiddel- 
og medicoindustrierne under pres. Vi er 
sparringspartner for industrierne i 
bestræbelserne på at udvikle innovative 
(samarbejds)modeller, der kan 
imødekomme regionernes og private 
forbrugeres krav om, at industrierne 
leverer ”mere for mindre””. 

LINE MARKERT,  
PARTNER I HORTEN
Line er blandt Danmarks 
førende advokater inden 
for energi- og 
forsyningssektoren. Hun er 
bestyrelsesmedlem i FOPS 

(Forum for Offentlig Privat 
Samarbejde) og repræsenterer Horten i 
Dagens Dagsorden - Forum for 
Offentlige Bestyrelser.

”Det er første gang, jeg deltager på 
Folkemødet, og jeg ser meget frem til 
den uformelle dialog med vores 
samarbejdspartnere i kommunerne og i 
energi- og forsyningsselskaberne. 
Horten planlægger sammen med 
forsyningsvirksomheden Fors og 
Implement et arrangement om 
konsolidering i forsyningssektoren 
– muligheder og udfordringer. Det er 
lige nu en tendens, som vi ser i både 
vandsektoren, varmesektoren og 
affaldssektoren, og det sætter vi til 
debat lørdag 18. juni i Toga-teltet. Og så 
satser jeg på at deltage i Kongelig 
Dansk Yachtklubs matchrace i 
forbindelse med Folkemødet. KDY’s 
matchrace er et sjovt indslag og en god 
illustration af, at de egenskaber, man 
skal have som elitekapsejler, er de 
samme egenskaber, som man har brug 
for som topleder i offentlige og private 
virksomheder.”

Vi ses 16.-19. juni på Bornholm n

HORTEN 
PÅ FOLKEMØDET 2016
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