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PROGRAM FOR KONFERENCE OM SOCIALE INVESTERINGER 
– HVORDAN SÆTTER VI HANDLING BAG ORDENE? 
 

TID PUNKT 

08.45-09.15 Morgenmad og Indtjekning 

09.15-09.35 Partnerskaber for handling 
Velkommen og introduktion til dagen - hvad sker der når de sociale investeringsaktører sætter sig om bordet? 
v. Dorte Bukdahl og Robin Vickery, hhv. centerchef og projektchef i Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi 

9.35-10.30 Investor perspektivet 
Visioner for den nyopstartede Sociale Investeringsfond 
v. Karen Hækkerup, formand for den Sociale Investeringsfond 
 
Perspektiver fra Den Sociale Kapitalfond – et investorperspektiv på den gode sociale investering. 
v. Claus Bjørn Billehøj, adm. direktør og partner i Den Sociale Kapitalfond 

10.30-10.45 PAUSE 

10.45-11.15 Kommuneperspektivet  
Hvad er visionen med sociale investeringer set fra et kommunalt perspektiv?  
V. Mette Vaaben Mortensen, direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Ballerup Kommune 
 

11.15-12.15 Leverandørperspektivet 
Hvorfor er sociale investeringer interessant for en privat leverandør? Hvad kan de sociale investeringer? Hvad er barriererne og 
forudsætningerne for gode partnerskaber? 
v. Carsten Lassen, adm. direktør for Specialisterne 
v. Helle Øbo, adm. direktør for Askovfonden 
 

12.15-13.00 ØKOLOGISK FROKOST FRA DET NY KØKKEN PÅ GRENNESSMINDE 

13.00-13.45 Metaperspektivet 
Sociale investeringer - hvorfor nu? Har vi brug for sociale investeringer, og til hvad?” Hvad er det for et landskab i kommunerne, 
der skaber behov for sociale investeringer? 
v. Karsten Bjerre, forsker i sociale investeringer og konsulent hos KL 
  

13.45-14.00 Minioplæg fra oplægsholdere til sessioner 

14.00-14.15. KAFFE OG KAGE OG FORDELING I GRUPPER 

14.15-15.30 Sessioner 

 
Session A: Det gode velfærdspitch  
Hvordan overbeviser vi samarbejdspartnere om den gode sociale investering? 
v. Camilla Schwalbe, direktør & rådgiver i SIVIL 
 

 
Session B: Investeringspartnerskaber i praksis 
Hvordan etablerer aktørerne i praksis et partnerskab om den sociale investering? Hvordan indgår parterne en kontrakt? Hvad er 
udfordringerne og hvordan ser kontrakten ud? 
v. Frida Tarp, socialøkonomisk konsulent i Business Aalborg 
v. Jannik Tharben Hansen, Investeringsdirektør i Den Sociale Kapitalfond 
 

 
 

Session C: Hvordan viser vi den økonomiske værdi? 
Vi skal vise at den sociale investering er en god investering for samfundet. Men hvordan? I denne session diskuterer vi, hvor-
dan vi griber det an i praksis – fx ved brug af SØM.  
v. Karsten Bjerre, forsker i sociale investeringer og konsulent hos KL 
 

15.30-15.40 Pause 

15.40-16.00 Afrunding og tak for i dag 
Hvad har vi lært? Hvad skal vi konkret huske, når vi kaster os over de sociale investeringer? 


