Kære FORSA medlem,
Velkommen l nyhedsbrevet. Vi har holdt
generalforsamling d. 27. april, hvor vi sagde
farvel l Ane e Faye Jacobsen og Klaus Debel
Hansen. Mange tak for en stor indsats fra Jer.
Vi k et nyvalgt medlem i bestyrelsen. Det er
Marie Leth Meilvang – Velkommen. I kan i
de e nyhedsbrev læse mere om
generalforsamlingen og bestyrelsens
beretning fra det seneste år.
Bestyrelsen kons tuerer sig på næste
bestyrelsesmøde d. 2/6, og så begynder vi at
kikke fremad mod opgaverne i e eråret og i
2023. Allerede nu har vi planlagt Uge 34
arrangementer med fokus på
forskningsperspek ver i socialt arbejde. Og vi
er faldet på plads med et stort og ot
program for vores konference d. 3/11 med
tlen ’Dilemmaer på handicapområdet’. Også
de e kan du læse mere om.
På foreningens vegne,
Anders Bøggild Christensen, formand for
FORSA
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FORSA prismodtageres bidrag
I 2021 uddelte FORSA priser specialer og phd.
På FORSA hjemmeside præsenterer
prismodtagerne den forskning eller specialer,
som lægger l grund for prisen. En af
prismodtagerne, Manon Alice Lavaud, Ins tut
for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde
Universitet, præsenterer sin Ph.D. a andling:
Et mylder af historier. Konstruk oner og
forhandlinger af normalitet og afvigelse i
fortællinger om børn og unge i udsa e
posi oner.
Find den på h ps://forsa.dk/forsa-priser/
sammen med de andre ar kler fra
prisuddeling i 2021.

• Richmond, Mary Ellen (1917), Social
diagnosis, New York: Russell Sage
Founda on
• Addams, Jane (1910). Twenty years at Hullhouse
A ængig af deltagerkreds beslu er vi at
mødes fysisk eller online.
Interesserede bedes melde sig hos Søren
Peter Olesen spo@socsci.aau.dk eller Anders
Bøggild Christensen abc@via.dk inden d.
20/6-2022. Første møde i studiekredsen
foregår i august 2022.

FORSA studiekreds: Socialt
arbejdesklassikere
FORSA har l formål at fremme forskning i
socialt arbejde. Heri ligger også muligheden
for at skabe netværk, der udveksler viden og
erfaringer for at kvali cere mulig frem dig
forskning. De e ini a v skal ses i den
sammenhæng. Studiekredsens formål er at
medlemmer sammen kan blive klogere på
socialt arbejde som genstandsfelt ved i
fællesskab at drø e udvalgte klassikere i
socialt arbejde.
Ved klassikere forstås for eksempel vig ge
værker i socialt arbejdes idéhistorie, centrale
lærebøger og skelsæ ende
forskningsprojekter.
Studiekredsens form er at mødes 4-6 gange
om året. Hvert møde har en facilitator, der
introducerer dagens tekst. Here er er der
debat om dagens tekst. Studiekredsens
medlemmer fastlægger program, men vi
indleder med:

Kontakt FORSA på mail:
sekretariat@forsa.dk
Forslag l bidrag l Nyhedsbrevet
kan sendes l denne mail.
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Na onale konferencer i socialt
arbejde

Arrangører:

FORSA, ’Dansk forening for Socialpædagogik’,

FORSA www.forsa.dk

’Forening til fremme af kritisk socialt arbejde’,

Dansk forening for socialpædagogik

Socialpolitisk Forening og ’Social kritik’
inviterer hermed til konference
den 3. november 2022 kl. 09:30 til 16:00 på
Diakonhøjskolen, Århus.
I den offentlige debat fylder fortællinger om
udfordringer med at få tilstrækkelig hjælp en

www.socialpaedagogik.dk/
Forening til fremme af kritisk socialt arbejde
www.criticalsocialwork.dk/
Social kritik www. socialkritik.dk/
Socialpolitisk forening

del. Vi ser et stigende behov for hjælp
samtidig med at kommunerne er pressede
økonomisk på det specialiserede
handicapområde. Danmark er forpligtiget på
Handicapkonventionen og spørgsmålet om
rettigheder forekommer centralt i mange af de
aktuelle debatter om handicap -rettigheder til
hjælp og omsorg, egen bolig, et job, et
seksualliv mv. Tematikker, som også rejser
dilemmaer hos de mange forskellige aktører i
det professionelle arbejde.
Med konferencen tager vi temperaturen på
handicapfeltet socialpolitisk, professionsfagligt
og forskningsmæssigt.
Vel mødt!

Arrangører:
Deltagelse i konferencen er gratis. Vi byder på formiddagskaffe samt kaffe og kage om eftermiddagen.
Frokost
er www.forsa.dk
ikke inkluderet. Dagens ret kan købes i kantinen til pris 75 kr.
FORSA
Tilmelding
til konferencen:
https://socialpaedagogik.dk/events/tilmelding-til-konference-dilemmaer-paaDansk forening
for socialpædagogik
handicapomraadet-2022/
www.socialpaedagogik.dk/Deadline for tilmelding er 14. oktober 2022 kl.12:00. Der er 150 pladser og
tilmelding efter ’først til mølle-princippet’.
Forening til fremme af kritisk socialt arbejde
Adresse:
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg
www.criticalsocialwork.dk/
DerSocial
er mulighed
for socialkritik.dk/
parkering.
kritik www.
Du finder
Diakonhøjskolen
Socialpolitisk
foreninmidt
g imellem skov, strand og storby. Lokalområdet er Højbjerg, som ligger i det sydlige Aarhus.
Kommer du fra Aarhus C, tager det 15 minutter på cykel eller i bus, hvor du kører langs skov og vand det meste af vejen. Lidt
kortere afstand er der til en af Aarhus' populæreste badestrande, Moesgård Strand. Bybuslinjerne 6A og 16 og rutebil nr.
100 har stoppested tæt på skolen. Tjek busplan og bustider på midttrafiks hjemmeside.
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WORKSHOP
Workshop 1

Botilbud og institutionalisering for voksne med udviklingshæmning
v/ Michela Dalhoff, Marianne Bækgård Merrild og Anthon Sand Jørgensen, Forskningscenter for
ledelse, organisation og samfund VIA University College.

Særligt i 1990´erne har af-institutionaliseringen taget fart i Norden, men selvom
handicapområdet har gennemgået store forandringer ses tendenser til, at reformeringen af
handicapområdet er gået i stå. Vores workshop vil dokumentere, hvordan der fortsat bor mange
mennesker i store botilbud for voksne med udviklingshæmning i Danmark. Endvidere vil vi inddrage
en række nyere nordiske studier, der peger på udfordringer ved en fortsat institutionalisering af
boligforholdene for voksne med udviklingshæmning. Der er således en risiko for, at voksne der bor
i botilbud, oplever barrierer i forhold til at leve et selvstændigt liv, og samtidig vil være
ekskluderet fra det almene samfund.
Når ens hjem også er nogens arbejdsplads – udspændtheder mellem bolig og institution
v/ Anne Mia Steno lektor, ph.d. & Hanne Meyer-Johansen lektor, ph.d.
I Lov om Social Service i 1998 var en vigtig politisk målsætning, at institutioner skulle nedlægges
og overgå til at være deciderede hjem, som beboerne selv skulle bestemme over. I praksis har det
ideal været vanskeligt at efterleve, blandt andet på grund af det vilkår, at bostederne er et hjem
for nogen og samtidig en arbejdsplads for andre. Det afføder en række dilemmaer i hverdagslivet
for både beboere og ansatte.
På workshoppen vil der blive præsenteret empiriske nedslag fra feltarbejdet og blive inviteret til
diskussion af selvfølgeliggjorte antagelser om hjemlighed. Flere af de steder vi har besøgt, har
der været en pædagogisk pointe og omsorg i at ville minimere konflikter i hjemmet og tilstræbe
mest mulig ro (jf. Low Arousal). Men hvilke forestillinger om hjem er det, at der ingen konflikter
må være? Et andet omdrejningspunkt vedrører forholdet mellem personalets forståelse af
hjemlighed som privathed, der skal forbeholdes beboernes egne lejligheder og beboernes udtrykte
behov for socialt samvær. Disse modsætningsforhold imellem professionelle grundforståelser og
tolkninger af menneskers behov overfor deres subjektive ønsker i hverdagslivet ønsker vi at
tematisere som afsæt for en diskussion og faglig drøftelse af hverdagens dilemmaer og
modsætningsforhold indenfor bostedsområdet.

Workshop 2

Handicap og beskæftigelse
v/ Finn Amby, lektor, FLOS VIA University College og Lena Kjeldsen, docent, FLOS VIA University
College.
Personer med handicap har sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end personer uden
handicap. I 2020 var der næsten 50.000 ledige personer med handicap, som selv vurderede, at de
er klar til at tage et arbejde, så der er et potentiale og ressource blandt personer med handicap.
Virkeligheden viser dog, at der er nogle barrierer for, at disse personer kan få lov til at bidrage

4

både hos virksomhederne der skal ansætte personerne, jobcentrene der skal hjælpe med at skabe
kontakt og hos den enkelte person med handicap.
I denne workshop fokuserer vi på den brede type af beskæftigelsesmuligheder, der eksisterer lige
fra ordinær beskæftigelse og fleksjob til løntilskud. Vi stiller skarpt på følgende spørgsmål:
•

Hvilke typer af hjælpeordninger eksisterer der, og hvordan kan de hjælpe?

•

Hvordan er indsatsen for at hjælpe personer med handicap organiseret i jobcentrene?

•

Hvordan oplever borgerne samarbejdet med jobcentrene?

Workshoppen består af en blanding af korte oplæg og diskussioner af dilemmaer og praksis blandt
deltagerne.

Workshop 3

Dilemmaer i at arbejde med seksuelle rettigheder i praksis
v/ Marianne Træbing Secher Lektor, Cand.pæd.phil., Ph.d studerende ved RUC
I denne workshop vil du blive klogere på, hvorfor seksuelle rettigheder ikke i sig selv er nok, i
forhold til at borgeren kan (få lov til at) udleve sin seksualitet som borgeren gerne vil. Hvorfor er
det så svært at arbejde med seksualitet i en pædagogisk praksis? Seksuelle rettigheder står i den
ene ende af et videnskabsteoretisk kontinuum, hvor mødet med den enkelte borger og dennes
seksualitet og mulighedsrum befinder sig i den helt anden ende.
Når vi arbejder rettighedsbaseret, hviler beslutningerne på det, der kan gælde for alle, og vi
bruger vores fornuft og rationelle sans som fagperson. Når vi derimod skal møde den enkelte
unikke og specifikke borger, der hvor denne befinder sig, så bruger vi mere den intuitive, sanselige
og følelsesmæssige del af os selv som fagperson. Rettigheder peger etisk set på en pligtetisk
indstilling, hvor mødet med borgeren og dennes seksualitet hviler på eksempelvis en nærhedsetisk
indstilling i relationen til borgeren. Når sagen er det seksuelle, så er der andet og mere på spil end
hvad fornuften og det rationelle i os kan definere. Hvad er seksualitet overhovedet? Kan vi
definere det? Hvis ikke, hvordan kan vi så arbejde med/ud fra seksuelle rettigheder?
Marianne Træbing Secher afholder workshoppen på baggrund af sit arbejde som selvstændig
praktiserende seksualvejleder gennem 14 år, et kandidatspeciale om en etisk seksualpædagogik,
retningsansvar for Seksualvejledning under Den Sociale Diplomuddannelse på VIA University
College samt sit nuværende Ph.d. studie på RUC om vidensformer i socialpædagogik (når vi ikke
kan forstå borgeren). Ph.d. projektet er sponsoreret af DFF.

Workshop 4

Handicap anskuet fra et borgerperspektiv
v/ Rune Bang Mogensen, næstformand i patientforeningen Dansk Forening for Osteogenesis
Imperfecta, Navigator hos Sjældne Diagnoser og foredragsholder v/ Runesforedrag.
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Oplægget omhandler flere aktuelle dilemmaer på handicapområdet, hvor kommunikationen kan gå
skævt og de forskellige hjælpesystemer udfordrer hinanden og hvor politiske ambitioner kan
strande i et miks af bureaukrati, fordomme og misforstået godhed.

Rune Bang Mogensen har den sjældne sygdom Osteogenesis Imperfecta (medfødt knogleskørhed)
og sidder i kørestol. Rune er uddannet socialrådgiver og arbejder i Aarhus Kommune.

Workshop 5

Deltagelse i hverdagslivet – for personer med handicap
Workshoppen tager sit udgangspunkt i Social Kritiks temanummer 166 september 2022, der
handler om deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap. Mennesker med handicap har
generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt, befundet sig i en marginal og udsat
position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede?
I denne workshop præsenteres eksemplarisk viden og erfaringer med deltagelse i hverdagslivet
for mennesker med handicap.

•

Workshoppen indledes kort af Mette Bladt, ansvarshavende redaktør for Social Kritik, lektor
og Ph.d. på Københavns Professionshøjskole

•

Mette Kirstine Demuth, Socialpædagog og Pæd.diplom i dramapædagogik og Geske Marie
Skot-Hansen, Socialpædagog og Master i læreprocesser, innovation og kreativitet begge
medarbejdere fra Kunstnerhuset KARAVANA (§ 104) i Århus, fortæller om deres praksis med
at udarbejde de lovpligtige handleplaner i samarbejde med borgeren på en ny måde, hvor der
tages udgangspunkt i borgerens konkrete ønsker til sin egen handleplan.

•

Gitte Lyng Rasmussen lektor og Ph.d.-studerende på Københavns Professionshøjskole fortæller
om deltagelse i hverdagslivet, set fra unge voksne udviklingshandicappedes eget perspektiv og
hvilke deltagelsesmuligheder og barrierer, der ses når man undersøger deltagelse på tværs af
det samlede hverdagslivs kontekster.

Workshop 6

Handicapindsatsen i lyset af strukturreformen – dilemmaer og muligheder
v/ Viggo Jonasen, Socialpolitisk forening, tidligere byrådsmedlem i Aarhus og lektor emeritus ved
socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.
Strukturreformen fra 2007 omlagde ansvar og finansiering af den specialiserede indsats.
Workshoppen vil behandle strukturreformens virkninger på handicap-institutionsområdet med
spørgsmål om kommunalisering af finansieringen, institutionsnedlæggelser og afspecialisering som
nogle af konsekvenserne. Der vil blive peget på mulige veje til genopretning af faglighed og
kvalitet.
Viggo har bl.a. udarbejdet notatet: Kommunestyre i Danmark 1803-2021, der danner afsæt for
oplægget.
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Interna onale konferencer i
socialt arbejde

Referat af generalforsamling i
FORSA d. 27.04.22

FISS – 6-8 juni 2022 i Sigtuna (Stockholm)
h p:// ss-socialsecurity.org/wp-content/
uploads/2022/02/Call-for-Papers-2022.pdf
Tema: ‘The Role of Social Security and Social
Welfare Responses in a Turbulent World’

Referent: Edda Luth

SLB – 4th Street Level Bureaucracy conference
– 14-16 juni 2022 i København
h ps://www.poli cs-society.aau.dk/
research/projects/lises/conferences/
slb-2022/

3. Bestyrelsens beretning:
V./ Formand Anders Bøggild.
Bestyrelsens beretning er vedhæ et
referatet, og blev både rost og godkendt af de
fremmødte.

TISSA – 22-24 august i Ghent
h ps://www. ssa.net/en/next-conference
Tema: Sustainable social work in mes of
crises
ESPANET- 14-16 september 2022 i Wien
h ps://www.espanet-vienna2022.org/
Tema: Social Policy Change between Path
Dependency and Innova on
FORSA / NASSW konference 14-16 juni 2023 i
Bodø (sæt kryds I kalender – hjemmeside
kommer snart)

1. Valg af dirigent: Per Westersø
2. Valg af referent: Edda Luth

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
5. Godkendelse af regnskab for 2021:
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Dragana
Radic. Kri sk revisor Per Westersø nævnte at
der blev redegjort nt for de væsentligste
afvigelser (konferencen og skyldsposter l
Blaabjerg revision fra 2019), og han
inds llede regnskabet l godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte here er
regnskabet.
6. Drø else af budget 2023
Kri sk revisor Per Westersø kommenterede,
at budge et for Nordisk konference og
FORSA-priser er meget lavt sat.
7. Fastsæ else af kon ngent for 2023:
Med udgangspunkt i den ændrede
kon ngen astsæ else, som blev beslu et på
ekstraordinær generalforsamling d. 24.02.22,
blev følgende årligt kon ngent vedtaget:
Ins tu onsmedlemmer: 4000,- kr.
Ordinære medlemmer: 300,- kr.
Studerende m. :
200,- kr.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
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9. Valg af suppleanter:
Marie Louise Lauridsen er på valg og blev
genvalgt
10. Valg af revisor:
Blaabjerg revision og Per Westersø som
kri sk revisor.
11. Evt.:
Ane e Faye Jacobsen og Klaus Debel-Hansen
har valgt at træde ud af bestyrelsen, og
FORSA vil gerne sige mange tak for indsatsen
l dem begge.
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen supplere
sig selv op med op l 2
ins tu onsmedlemmer og 2
studenterrepræsentanter, og den nyvalgte
bestyrelse vil drø e de e på næstkommende
bestyrelsesmøde.

Meld dig ind i FORSAgruppen på
linkedin
FORSA lægger løbende info op om
arrangementer i FORSA linkedin
gruppe.

FORSA Bestyrelsesberetning 2022
FORSA a oldte generalforsamling i 19. maj
2021 i forbindelse med konference i Odense.
På generalforsamlingen blev Anders Bøggild
Christensen udpeget som formand for
foreningen for en to årig periode.
Bestyrelsen har i perioden bestået af:
Anders Bøggild Christensen, Formand
Dragana Radic, Kasserer
Ane e Faye Jacobsen
Edda Luth
Helene Oldrup
Anne Bølling Frederiksen
Marie Louise Lauridsen (suppleant)
Karin Brandtbjerg Madsen (suppleant)
Klaus Debel Hansen, UCL
(Ins tu onsmedlem)
Henrik Degn, SDS
FORSA har i det forgange år ha fokus på at
konsolidere et højt ak vitetsniveau og skabe
nye ru ner i foreningen. Vi har således
fastlagt et Årshjul angående faste
ak vitetspunkter, der skal gælde
fremadre et:
1. Forårskonference i forbindelse med
generalforsamling.
Vi holder en årlig et-dags forårskonference
alene med betaling i forbindelse med vores
generalforsamling. Den placeres fysisk et sted
i landet. Det skal være billigt, men vi må
gerne tjene lidt på konferencen.
2. E erårskonference i samarbejde med
andre foreninger på det sociale
område.
Vi holder en årlig et-dags konference sammen
med Dansk forening for socialpædagogik.
Andre sociale foreninger inviteres ind l
workshops. Den placeres fysisk et sted i
landet og a ales med forening for
socialpædagogik. Vi tager pejling af deres
forenings ønske l tema k.
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Anders Bøggild og Dragana Radic blev valgt
på sidste års generalforsamling og var ikke på
valg.
Helene Oldrup, Anne Bølling og Edda Luth var
på valg og blev genvalgt.
Marie Leth Meilvang ønskede at s lle op og
blev valgt.

3. Uge 34 online.
I uge 34 arrangeres 3-4 e ermiddage med
online seancer under en fælles tema sk
overskri . I 2022 er temaet
forskningsperspek ver i socialt arbejde.

stø er socialrådgivernes arbejde bedst
muligt. I netværket deler vi viden på tværs af
forskningsmiljøer. Netværket mødes to- re
gange om året og er åbent for alle
interesserede FORSA-medlemmer.

4. FORSA Priser.
Der uddeles priser hvert andet år. Dvs. vi skal
uddele priser næste gang i foråret 2023.
Der udgives en række ar kler, der lægges på
vores hjemmeside. Vi er i øjeblikket ved at
nedsæ e en ny komite med henblik på næste
prisuddeling.

For det andet er der netværket for
socialrådgiveruddannelser. Formålet med
netværket er, at undervisere og forskere
bliver opdateret på den nyeste viden. Det er
en billig og enkel form for
kompetenceudvikling, hvor ansa e får øje på
kolleger på andre ins tu oner, som er
interesserede i det samme som en selv.
FORSA faciliterer, at der a oldes to
netværksmøder online pr. semester. Skolerne
går på tur i at arrangere møderne.
Ambi onen er at alle skoler bliver
ins tu onsmedlemmer, og at de e
arrangement er en måde at tage vare på
nogle af vores ins tu onsmedlemmer.
FORSA udgiver Nyhedsbrev 4 gange om året,
som udsendes l alle medlemmer og
ins tu onsmedlemmer. Her formidler vi
foreningens ak viteter samt opdaterer
kalender om kommende
forskningskonferencer inden for FORSAs
område. Vi præsenterer også løbende
forskelige forskningsmiljøer i socialt arbejde,
så kendskabet l forskningen udbredes. Vi
har kort evalueret de e nyhedsbrev og
beslu et, at vi er meget lfredse med denne
kommunika onskanal.

5. Aktualitetsforedrag Aarhus.
Der er to aktualitetsforedrag i Aarhus hvert
semester, hvor FORSA står som medarrangør
sammen med en bred kreds af aktører.
Foruden disse faste punkter a older vi
løbende Aktualitetsforedrag både fysisk og
som online webinarer. Der er planlagt to
kommende arrangementer i maj måned at se
frem l. D. 9. maj holder Marie Louise
Lauridsen et webinar med tlen:
Helhedsorienteret indsats for borgere med
psykiske vanskeligheder og sam digt
misbrug. D. 25. maj er der oplæg af Tanja Dall
i København med tlen: Borgerinddragelse i
beskæ igelsesindsatsen.
FORSA har i de e år opre et to Netværk.
For det første er der DISA netværket.
Netværket DISA (Digitalisering i socialt
arbejde) er et forum for forskere, der forsker i
digitalisering, herunder automa sering,
kuns g intelligens og algoritmer, i socialt
arbejde i Danmark. Digitalisering fylder mere
og mere i det danske velfærdssamfund,
herunder i det sociale arbejde, og udviklingen
af digitale systemer har stor betydning for det
fagprofessionelle arbejde. Derfor er det
vig gt at forske i området, så vi kan
undersøge betydningen af digitaliseringen, og
kvali cere kommende digitale systemer så de

Nyhedsbrevet lægges også på hjemmesiden
www.forsa.dk, som er vores væsentligste
kommunika onskanal. Vi vil fremadre et
også fokusere på formidling via LinkedIn, der
forekommer målre et og relevant. For at
mindske kommunika onsopgaven vil vi
afvikle facebooksiden, der ikke så ud l at
have funk onel værdi.
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Der er således lagt en række spor, som skal
konsolideres i de kommende år. Det er målet,
at foreningen gennem sin synlighed og sine
ak viteter bliver a rak v for endnu ere at
melde sig ind i. I øjeblikket er der et stykke
under 100 medlemmer samt en række
ins tu onsmedlemmer. Der skal derfor også
være løbende ini a ver l at sikre ere
medlemmer l foreningen samt ak viteter l
at ltrække ere ins tu onsmedlemmer. For
selv om foreningens likvider er generelt
sunde kræver ambi onerne på længere sigt,
at der bliver ere medlemmer i foreningen.
Foreningens formål fortjener og har
poten ale l spændende møder i felten.
På bestyrelsens vegne
Anders Bøggild Christensen
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FORSA Danmark samarbejder med de øvrige
Nordiske FORSA organisa oner. De fem
nordiske organisa oner har fra 2022 indgået
en ny kontrakt med Taylor Francis angående
dsskri et Nordic Social Work Research.
Fremover vil medlemmer ikke som en del af
medlemsskabet modtage et fysisk eksemplar
af NSWR. Det har åbnet for, at vi a oldte en
ekstraordinær generalforsamling, hvor vi
nedsa e kon ngentet l 300 kr. for et
ordinært medlemskab og 200 kr. for
studerende / pensionister. Som medlem af
FORSA kan man fremover individuelt tegne et
abonnement af NSWR l en nedsat pris på 38
Euro på hjemmesiden. De nordiske foreninger
samarbejder også om en konference, der
a oldes hvert andet år. Næste gang bliver i
Bodø i Norge d. 14-16 juni 2023. Danmark får
ansvaret for konferencen, der a oldes i
2027.

