
 
Netværksmøde i ALIV fredag den 28. maj 2021 
Rentemestervej 57, 2400 København NV 

Kritiske perspektiver på 
arbejdets organisering 
- om den brændende platform og det brændende ønske 
- med input fra højre og venstre 
 
08.30 

 
Netværkskaffe og morgenkrydder står klar  

09.00 Dagens program – ambitioner og dialog om indholdet 
v/ formand for ALIV Janne Gleerup og facilitator Steen Elsborg 

09.30 Pseudoarbejde – lad os komme tilbage til det rigtige arbejde! 
Dialog med Dennis Nørmark, der er antropolog og forfatter til flere bøger om 
samfundsforhold, kultur, organisationer og ledelse. Dennis er også bestyrelsesmedlem i 
Danmarks Radio indstillet af Liberal Alliance. 
 

I 2018 udgav Dennis Nørmark 
sammen med filosof Anders Fogh 
Jensen bogen ”Pseudoarbejde – 
hvordan vi fik travlt med at lave 
ingenting”. Den blev en bestseller 
og er udkommet på flere sprog. 
Siden udgivelsen har Nørmark 
forfulgt emnet endnu dybere og undersøgt, hvad der faktisk virker, 
når man skal slippe af med unyttige opgaver og værdiløse projekter, 
møder og rapporteringer i en organisation.  
 
 

I sin nye bog ”Tilbage til arbejdet” præsenterer Dennis resultatet af sin 
research og udstikker en konkret retning for, hvordan vi kan vende tilbage til det rigtige 
arbejde. Dennis glæder sig til at sætte sin viden og holdninger til kritisk debat i ALIV. 
 
 

11.30 Walk and talk og netværksfrokost i det gamle industrikvarter 
Det er spørgsmålet, om det er rigtigt arbejde, vi kigger ind til i de gamle industribygninger? 
Det er i hvert fald hipster-pizzaer J  
 

13.00 Salon om demokratisering af arbejdet 
ALIV gæster Netværk for Demokratisering af Arbejdet, der denne eftermiddag holder 
åbningssalon i Demokrati Garagen med spørgsmålene: 

• Hvorfor er demokratisering af arbejde relevant nu? 
• Hvad kan der gøres for at fremme denne 

dagsorden? 
• Hvilke initiativer bør netværket igangsætte? 

Det sker med inspirationsoplæg fra Pelle Dragsted, der vil 
gå i debat med os om perspektiverne i sin spritnye bog 
”Nordisk Socialisme”, hvor han argumenterer for, at kimen 
til en fremtidig demokratisk økonomi allerede findes i 
Norden. Pelle er cand. mag i retorik, aktivist, forfatter, 
debattør og tidligere folketingsmedlem samt økonomi- og 
erhvervsordfører for Enhedslisten. 
 

16.00 Netværksmødet slutter med en øl og vand fra kassen ... 
 


