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Har collective impact-arbejdsformen potentiale til at 
skabe rammer for varige sociale forandringer?
Er collective impact mere og andet end besværligt og 
ressourcekrævende?
Fører nye samarbejdsformer mellem det offentlige, 
civilsamfund, fonde og erhvervsliv til reel fornyelse?
Er det muligt at etablere ligeværdige samarbejder på 
tværs af sektorer i en velfærdsstat, hvor vi har vænnet os til, 
at kommunen har serveretten? 

Det er nogle af de spørgsmål, der er i centrum for konferencen Collective
impact – sammen skaber vi forandring den 18. september på Nyborg Strand.

Collective impact bringer aktører på tværs af interesser og sektorer sammen
i forpligtende samarbejder om at finde varige løsninger på komplekse
samfundsudfordringer. Konferencen samler erfaringer fra udenlandske og
danske initiativer, der er inspireret af og arbejder inden for rammen collective
impact.

Formålet er at skabe debat, give inspiration og medvirke til en videreudvikling
af arbejdet med collective impact i Danmark.

Konferencen er for  
alle med interesse for 
collective impact.  
Konferencen samler 
beslutningstagere og 
medarbejdere fra 
kommuner, frivillige 
organisationer, regioner, 
ministerier, styrelser 
og fonde. 

Konferencen 
er støttet af
Bikubenfonden
Lauritzen Fonden
Den A.P. Møllerske
Støttefond
Helsefonden
Realdania
Kræftens Bekæmpelse
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9.00 

9.30 

Dagens konferencier: 
Claus Fahrendorff, pressechef, 
Kræftens Bekæmpelse.

Kaffe og morgenbrød

Velkomst og introduktion til collective impact 
Hvad består collective impact i – og hvordan  
kan tilgangen skabe systematik i arbejdet med 
komplekse problemstillinger, der kræver involvering 
og langsigtede mål?
Per Holm, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS.

10.00 Why collective impact? – Lessons from USA
Why has collective impact gained so much interest 
and strength in USA and Canada? What is the value 
of working with collective impact and what are the 
possible challenges? – Lessons and inspiration 
from the USA.
Stephen Patrick, direktør for Aspen Forum  
for Community Solutions, USA.

10.50 Kaffepause 

11.10 Den komplekse udfordring: 
– Derfor anvender vi collective impact-arbejds-
formen til at skaffe ’hjem til alle’
Aktører omkring Hjem til Alle alliancen sætter ord
på, hvorfor de har valgt at gå med i initiativet,
hvad de forventer at opnå, og hvilke udfordringer
de oplever på vejen.
Introduktion: Vibe Klarup, direktør, Hjem til Alle
alliancen. Øvrige deltagere: Erik Kaastrup-Hansen,
direktør, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus
Kommune; Ask Svejstrup, SAND - De hjemløses
landsorganisation.
Se mere: www.hjemtilalle.dk

11.45 Hvordan kommer vi fra forskellige 
perspektiver til fælles handling?
I en collective impact-styregruppe mødes og 
brydes mange forskellige perspektiver på et 
komplekst problem. Hvordan bevæger man sig  fra 
de forskellige interesser til en fælles vision, 
dagsorden og fælles handling? Og hvilke  
udfordringer er der på vejen? 
Case: Det åbne land som dobbelt ressource 
Introduktion: Helga Grønnegaard, sekretariatsleder 
for Realdanias initiativ: Det åbne land som dobbelt 
ressource. Øvrige deltagere: Pia Heike Johansen, 
forsknings-leder på SDU; Marianne Fisker, 
projektleder i Jammerbugt Kommune; Peter 
Brinkmann Kristensen, projektleder i Mariagerfjord 
Kommune.
Se mere: www.collectiveimpact.dk/det-aabne-land

12.25 Frokost

13.15 Collective impact. 
Danske erfaringer og muligheder
Collective impact har en lang historie. Også  
i Danmark. En af verdens mest berømmede 
samfundsmodeller bygger på en lang tradition for 
samarbejde mellem forskellige interesser – private 
såvel som offentlige. Ove Kaj Pedersen tegner et 
rids af den danske velfærdsstats historie og zoomer 
ind på, hvordan nutidens udfordringer kalder  
på nye typer af samarbejde.
Ove Kaj Pedersen, professor,  
Copenhagen Business School.

14.05 Kaffepause med kage

14.20 Break out sessions

Break out session 1: Masterclass 
Stephen Patrick will discuss some of the major 
obstacles experienced in collective impact 
initiatives and strategies to overcome them. 
Stephen Patrick, direktør for Aspen Forum  
for Community Solutions, USA.

Break out session 2: Hvordan kommer vi  
i gang med collective impact?  
Med afsæt i initiativet #Ung&SundLivskraft i 
Kalundborg beskriver vi, hvordan man får skabt  en 
fælles dagsorden, og hvilke udfordringer der kan 
vise sig på vejen.
Jørgen Anker, projektchef, Socialt Udviklingscenter 
SUS; Helle Oldrup Jensen, projektleder Ung&Sund-
Livskraft; Janne Lorentzen, leder af Sundheds-
staben, Kalundborg Kommune; Lisbeth Trinskær, 
forstander Ubberup Højskole og formand for 
Højskoleforeningen. 
Se mere: www.ungogsund.dk

Break out session 3: Kan collective impact  
være  løftestang for forandringer i kommunale 
måder at arbejde på? Og hvad skal der til? 
Med afsæt i collective impact-initiativet Bryd den 
sociale arv sætter vi fokus på erfaringer fra Lejre 
og Helsingør Kommuner.
Elsebeth Kirk Muff, vicedirektør, Socialt Udviklings-
center SUS; Inger Marie Vynne, kommunaldirektør, 
Lejre Kommune; Sine Jung Gormsen, tovholder på 
initiativet +Dig, Lejre Kommune; Hanne Hørlyck, 
projektleder, Et lettere liv i Helsingør.
Se mere: www.etlettereliv.helsingor.dk

Program
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Break out session 4: Fælles målemetoder  
er et centralt element i collective impact.  
Men hvad betyder det i praksis? 
Med afsæt i Hjem til Alle alliancen sætter vi fokus 
på, hvorfor og hvordan man skaber en 
dataunder-støttet ramme for fælles læring.
Ilja Sabaj-Kjær, seniorkonsulent, Hjem til Alle 
alliancen; Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE.

Break out session 5: Hvornår er der grundlag 
for collective impact? 
Med afsæt i Esbjerg Kommunes og Lauritzen 
Fondens nye initiativ rettet mod børnefattigdom 
dykker vi ned i det indledende afklaringsforløb, 
hvor der har været fokus på to elementer: 
1) Er der et tilstrækkeligt stort og komplekst
problem? 2) Er lokalsamfundet klar til collective
impact? (afdækket gennem involvering af
interessenter).
Ulla Visbech, chef for Pædagogik & Under-
visning, Esbjerg Kommune; Kathrine Geisler
Madsen, souschef, Lauritzen Fonden; Sussi
Maack, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter
SUS.

15.15 Collective impact - muligheder og udfordringer
Afsluttende paneldebat om muligheder og 
udfordringer i collective impact-tilgangen set 
fra fonde, kommune, erhvervsliv og frivillig 
organisation. Hanne Jervild, direktør, 
Helsefonden; Mette Margrethe Elf, projektchef, 
Realdania; Inger Marie Vynne, kommunal-
direktør, Lejre Kommune; Bo Wesley, senior 
adviser, Novo Nordisk A/S, Laila Walther, 
afdelingschef, Kræftens Bekæmpelse.

16.00 Tak for i dag

Virker collective impact også i den danske velfærdsstat?
Collective impact er udviklet i Nordamerika - en samfundsmodel, der er markant anderledes end den 
danske. Her spiller private virksomheder og NGO’er en fremtrædende rolle som leverandører af 
velfærdstilbud som daginstitutioner, skoler, sundhedstilbud osv.

I Danmark har vi tradition for en bred samarbejdskultur, men det er kommunerne, der organiserer og leverer 
størsteparten af de borgerrettede velfærdstilbud. Kommunale politikere, direktører, chefer og medarbejdere 
er derfor også centrale aktører i de danske collective impact-initiativer. Med collective impact styrkes 
opmærksomheden på potentialerne i ligeværdige og dataunderstøttede samarbejder med andre aktører, 
som fx frivillige organisationer og erhvervsliv. Det kommer et fælles blik på både forståelse af problemer og 
løsninger.

Konferencen sætter fokus på, hvordan collective impact kan tilrettelægges og udformes i en dansk 
velfærdsstatslig kontekst.

Det praktiske

Tid og sted
18. september 2017 
Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Pris
1.800 kr.

Studerende
Der er reserveret 10 
pladser til studerende 
til nedsat pris 125 kr. 
Pladserne tildeles på 
baggrund af en kort 
motiveret ansøgning 
og efter først til mølle- 
princippet.  

Tilmelding
via sus.dk/kalender 
Tllmeldingsfrist:
10. september

https://www.sus.dk/arrangementer/collective-impact-danmark-muligheder-udfordringer/



