
Side 1 af 7

Konference

PROGRAM, 5. december 2013



Side 2 af 7

KonferencePROGRAM
OVERSIGT

08.30

09.00

09.10

09.30

09.45

10.30

11.00

11.45

Skab bedre 
og billigere 

velfærd 
igennem nye 

relationer 

v/ MindLab

Forudsæt
ninger for 

succes med 
rehabi litering

v/ Tina Bue

Nye 
politikerroller 

v/ Mandag 
Morgen

Eksempler 
på social 

innovation 

v/ COK

Private  
partner

skaber baner 
vejen for ny 

velfærd

v/ H.C.  
Vestergaard

Medarbej
deren som 
velfærds

facilitator i 
byudvikling

v/ UCL

Tjek ind

Take off v/ Anja Phillip

Guidet tur: Jørgen Clausen, Odense Kommune  
og en gæst v/ Anja Philip

Kaffe/Udstilling

Netværk/Udstilling/Forfriskning

Rejseguiderne samler op v/ Anja Phillip

Skab bedre 
og billigere 

velfærd 
igennem nye 

relationer 

v/ MindLab

Velfærds
eksperimen

tarium og 
Center for 

Civilsamfund

v/ Mikkel 
Schjøtt- 

Kristensen

Nye 
politikerroller 

v/ Mandag 
Morgen

Eksempler 
på social 

innovation 

v/ COK

Private  
partner

skaber baner 
vejen for ny 

velfærd

v/ H.C.  
Vestergaard

Medarbej
deren som 
velfærds

facilitator i 
byudvikling

v/ UCL



Side 3 af 7

KonferencePROGRAM
OVERSIGT

12.15

13.15

14.00

14.45

15.15

15.50

16.00


17.00

Skab bedre 
og billigere 

velfærd 
igennem nye 

relationer 

v/ MindLab

Oplev  
finalisterne 

fra KL  
Innovations

dag 2013

v/ KL

Evalue ring 
– en nødven

dighed

v/ MidtLab

Frivillighed 
lagkage

bunde eller 
flødeskum

v/ Center for 
frivilligt socialt 

arbejde

Nye  
Politikere  

Ny virkelig
hed

v/ Dacapo

Offentlig  
Privat  

Innovation 
– umuligt at 
komme uden 

om

v/ Welfare Tech

Frokost/Udstilling

Når forskning møder kommunal praksis  
v/ forsker Dan Bonde Nielsen fra Syddansk Universitet

Kaffe//Udstilling

Mange øjne på fremtidens velfærdsinnovation i paneldiskussion v/ Anja Philip

Afslutning v/ Jørgen Clausen

Udstilling/Bar/Netværk



Side 4 af 7

KonferencePROGRAM
BESKRIVELSER

Take off v/ Anja Philip 
Anja Philip er dagens rejseguide. Hun er kendt som vært for programmet ’Viden om’ .

Guidet tur 
Jørgen Clausen, Odense Kommune og en anden gæst v/ Anja Philip

Kaffe/Udstilling 
Her er der mulighed for kaffe og te, samt at se alle de cases, der er fremmødt i udstillingsrummet

Samproduktion:

Skab bedre og billigere velfærd igennem nye relationer 
Vi går i kødet på det mind-set, der skal til for at skabe bedre og billigere velfærd gennem nye 
relationer.

Tag en tur med MindLab ind i laboratoriet og få en grundlæggende forståelse for samproduktion 
som begreb og få praksiserfaring med, hvordan samproduktion kan ske på et konkret 
velfærdsområde.

Powersession: 

Nye politikerroller  
Hvordan sikrer vi politikernes mulighed for rent faktisk at være politikere – og hvordan får politi-
kerne en aktiv rolle i innovationsarbejdet? Mandag Morgen stiller skarpt på udviklingen af politik-
errollen og de lokale rammer der omgiver den. 

Hedensted Kommune bringer deres erfaringer med at gøre politikerne til aktive medspillere i inno-
vationsarbejdet i spil og Odense Kommune lancerer en ny budgetmodel, hvor fokus for politikerne 
er ændret fra at skulle fastlægge et detaljeret bu dget til at skulle fastlægge de effekter, som de 
ønsker at opnå for borgere og virksomheder.
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Powersession: 

Private partnerskaber skaber vejen for ny velfærd
Hvordan kan partnerskaber på tværs af organisationer, virksomheder og offentlige aktører 
bidrage til en ny og anderledes Folkeskole, en stor H. C. Andersen festival og skabe helt nye 
projektmuligheder gennem fundraising? 

Det vil Fredensborg, Vesthimmerland og Odense Kommune give et indblik i, når H. C. Vestergaard 
faciliterer en drøftelse om partnerskaber med virkeligheden.

Powersession: 

Medarbejderen som velfærdsfacilitator i byudvikling
Tag med på en tur i paradigmeskiftet inden for byudvikling. Hvordan får kommunens medarbejdere 
en ny rolle som facilitator og skaber grobunden for reel borgerindflydelse?

Ikast-Brande Kommune har gjort sig erfaringer med at uddanne lokale ildsjæle til byudviklere, 
I Odense er der gennemført et byfornyelses projekt i Østerbro, hvor borgernes resurser i alle 
samfundslag er sat i spil.

University College Lillebælt tager den fagprofessionelles rolle under lup.

Odense Powersession 1: 

Forudsætninger for succes med rehabilitering 
Når rehabilitering er en succes har borgeren og den ansatte mødt hinanden et særligt sted - 
spørgsmålet er hvor? Det spørgsmål guider Teori-U konsulenten Tina Bue deltagerne igennem 
med afsæt i to cases.

Er man sygemeldt med stress, angst eller depression i Odense Kommune er der et tilbud 
om rehabilitering hvor man tager udgangspunkt i hvad den enkelte borger har brug for. Der 
tages andre greb i brug for at finde og udnytte borgerens resurser til at komme tilbage til 
arbejdsmarkedet. 

Ligeledes er man i gang med at samle rehabilitering i Ældre handicap Forvaltningen i et 
systematisk rehabiliteringsforløb, hvor flere faggrupper kan se ind og samarbejde om at skabe et 
forløb der kommer borgeren til gavn. 

Powersession:

Eksempler på social innovation 
Effekten kan dokumenteres når svage borgere får større ansvar for eget liv/

Hør om Viborg Kommunes tilgang til ledige, der har afsæt i vilje, evne og muligheder hos den en-
kelte. Få også indblik Odense Kommunes erfaringer med ”housing first” til hjemløse. Ved først at 
blive herre i eget hus høstes en lang række andre effekter til gavn for både borger og kommune. 
Samt Vordingborgs Kommunes samarbejde med arbejdsmarkeds partnere i forbindelse med syge-
meldte borgere.  

Center for Offentlig Kompetenceudvikling ser nærmere på hvilken rolle ’mestring’ spiller i de nye 
velfærdsmodeller.
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Rejseguiderne samler op
Hvor har rejsen ført os hen og hvilke erfaringer har vi gjort os? Vi samler trådene inden vi ser ind i 
fremtiden.

Når forskning møder kommunal praksis  
– v/ forsker Dan Bonde Nielsen 
Odense Kommune har åbnet dørene til maskinrummet for en gruppe forskere på Institut for 
Statskundskab fra SDU.

Forskerne analyserer nogle af de velfærdsforandringer, Odense Kommune har forsøgt at sætte i 
gang. Hør hvad de har kortlagt og deres syn på kommunens innovative arbejde.

Frokost/Udstilling
Der vil blive serveret frokost og samtidig er der mulighed for at se udstillingerne.

Lærings sessions 1:

Ny Politiker Ny virkelighed 
Dacapo stiller spørgsmålet: Hvilke kompetencer skal en politiker have, som vil være med til at skabe 
udviklingen?

En politiker som ikke vil starte med svarene, men stiller spørgsmålene sammen med borgerne.

Emnet er højaktuelt efter kommunalvalget både for de valgte politikere, men bestemt også dem der 
skal arbejde sammen med dem. 

Odense Powersession 2:

Velfærdseksperimentarium og Center for Civilsamfund
Velfærdseksperimentarium er en ”håndværker-enhed” af konsulenter, der rykker gratis ud og 
proces- og projektunderstøtter innovation i kommunens afdelinger med særligt udgangspunkt i 
borgerne. 

I Center for Civilsamfund arbejdes der på tværs af alle kommunale enheder med involvering af 
civilsamfundet i Odense.

Hør om de to enheders arbejde for at skabe grobund for innovation og involvering af 
civilsamfundet.

Chefkonsulent Mikkel Schjøtt-Kristensen fra Odense Kommune faciliterer sessionen.
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KL innovationspris 
Oplev finalisterne fra KL Innovationsdag 2013
Finalisterne til KL’s innovationsdag bliver fundet i november. Hvis du er nysgering på, hvad casene fra 
innovationsdagen indeholder og hvad de er, så er det her du skal komme og hente inspiration. 

Vi lander … Jørgen Clausen siger tak for i dag

Kaffe/Udstilling
Forplejningsvognen kommer igennem udstillingsområdet igen

Udstilling/Bar/Netværk
Vognen kommer igennem udstillingsrummet for sidste gang og serverer en lille forfriskning

Lærings session 3:

Frivillighed – lagkagebund eller flødeskum
Hvilken vej går arbejdet med at involvere frivillige i velfærdsløsningerne. Vi kigger frem ad og ser på 
om de frivillige skal udgøre lagkagebunden eller flødeskummet i velfærdssamfundet.

Lærings session 4:

Offentlig Privat Innovation - umuligt at komme udenom
Hvilke krav stiller det til fremtidens kommune at vi i højere grad skal have OPI-samarbejder?

Welfare Tech guider os gennem et eksempel på et samarbejde og viser os kompetencerne til et 
godt fremtidigt samarbejde.

Mange øjne på fremtidens velfærdsinnovation
Paneldiskussion v/ Anja Philip

Lærings session 2:

Evaluering – en nødvendighed
Hvor gode er vi egentlig til at vurdere værdien af de projekter, der søsættes? 

Hvordan bliver vi skarpe til, at opgøre merværdi og afslutte de projekter, der ikke skaber den 
forventede værdi?
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