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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.

Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Hovedoplæg 
Stephen Patrick 
direktør for Aspen 
Forum for Community 
Solutions, USA

Ove Kaj Pedersen 
professor på 
Copenhagen 
Business School

Øvrige talere
Per Holm 
direktør i SUS

Vibe Klarup 
sekretariatsleder i 
Hjem til Alle alliancen

Inger Marie Vynne 
kommunaldirektør i 
Lejre Kommune
...og mange andre

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

Tilmeldingen er åben – endeligt program offentliggøres i august 
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Program
Programmet byder på:

Oplæg om collective impact. Hovedoplæg ved: 
Stephen Patrick, direktør for Aspen Forum for Community Solutions, USA 
Ove Kaj Pedersen, professor på Copenhagen Business School

Cases: Hør om og diskuter eksemplerne på collective impact i Danmark

Paneldebatter med en række aktører: fonde, kommuner, civilsamfunds-
organisationer, erhvervslivet m.fl.

Oplæg om styrker og udfordringer ved collective impact

Break out sessions med mulighed for at dykke ned i elementer af 
collective impact og særlige centrale temaer. Bl.a.:

Hvordan skaber man en fælles dagsorden?
Hvordan skaber man reel forandring med collective impact?
Hvordan får vi lavet den gode dataunderstøttelse?
Hvordan får vi også inddraget målgruppen i collective impact?

Det praktiske

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

Pris
1.440,- ekskl. moms 
1.800,- inkl. moms 

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:
6. september

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

Virker collective impact også i den danske velfærdsstat?
Collective impact er udviklet i Nordamerika - et velfærdssystem, der er markant anderledes end det 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.

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



