SOCIALE INVESTERINGER
PROGRAM
08.30 – 09.15 Check-in og registrering - Kaffe og morgenmad
09.15 – 09.30 Velkomsttale af Adm. direktør Helle Øbo, AskovFonden
09.30 – 09.45 Åbningstale af Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde
09.45 – 10.00 Præsentation af dagens program af moderator Tania Ellis
10.00 – 10.15 Netværks session
10.15 – 10.30
		
		
		
		
		

Paul Carttar, Bridgespan, USA, – Offentlig administration perspektiv
Paul deler sine erfaringer med social innovation og sociale investeringer i USA blandt andet
fra sit arbejde i ”The Social Innovation Fund (SIF)” i Obama-administrationen. Hvordan og
hvorfor blev SIF etableret, og hvilke resultater fulgte der med etableringen. Han vil give sit
bud på, hvad der skal til for at etablere en effektiv platform for sociale investeringsmodeller
i Danmark.

10.35- 10.50
		
		
		

Philippe Bernard-Treille, Europæiske Investerings Fond, Belgien, - Investor perspektiv
Philippe giver os indsigt i udviklingen af nye sociale investerings modeller i Europa og viden
om forskellige konstruktioner af Social Impact Bonds og Social Outcome Contracts. Hvilke
resultater ser vi, og hvad skal der til for at bygge en bæredygtig model – også i Danmark.

10.55-11.10
		
		
		
		

Jenny Carenco, Prosper, Sverige, - Katalysator perspektiv
Jenny bidrager med konkrete perspektiver på finansieringsmodeller for innovative løsninger
på samfundets problemer herunder Social Impact Bonds (SIB). Hun giver sit bud på, hvordan
sociale investeringer kan gennemføres, så disse samtidig skaber målbar og tydelig nytteværdi
for både samfund og borgere.

11.15-11.30
		
		
		
		
		
		

Dr. Jussi Nykänen, Epiqus, Finland, – Investment manager perspektiv
Ltd. Epiqus er det første impact investment fund managementfirma i Norden. Jussi bidrager
med et investorperspektiv og inddrager konkrete erfaringer med eksempelvis Payment-byResults som finansieringsmodel. Han vil perspektivere, hvad der skal til for at skabe et
vellykket økosystem i forhold til at etablere en bæredygtig social investeringsmodel. Jussi vil
give eksempler på konkrete erfaringer i forhold til de vigtigste gevinster, der er ved en SIBkonstruktion for henholdsvis investorerne, kommunerne, leverandørerne og borgerne.

11.30 – 11.40 Reflekterende netværks session
11.40 – 12.00 Plenum diskussion med fokus på nøglebegreber
12.00 – 13.00 Frokost

SOCIALE INVESTERINGER

PROGRAM

13.00 –13.15
		
		
		
		
		

Tim Gray, Homelessness Investment Advisor, Storbritannien, - Offentlig aktør perspektiv
Tim Gray har arbejdet i med hjemløshed i Storbritannien i over 25 år. Han arbejder for
regeringen samt ’local government’ og den frivillige sektor. Han vil dele sine erfaringer med
udviklingen af London Homelessness SIB, den første hjemløse SIB i verden og den første SIB
med fokus på forebyggelse - Homelessness Prevention SIB. Han vil uddybe de opnåede
resultater, beskrive de største udfordringer og fordele ved at arbejde i en SIB-konstruktion.

13.20-13.35 Adam Kybird, Bridges Fund Management, Storbritannien – Investor og manager perspektiv
		
Adam vil dele erfaringer fra deres arbejde med den SIB-konstruktion, de arbejder med i Stor
		
britannien. Han vil komme med konkrete eksempler på, hvad der virker i Storbritannien, og
		
hvad der skal til for få skabt den rigtige platform for, at modellen bliver bæredygtig.
		
Han kommer ind på de største fordele og udfordringer i forhold til at få introduceret en Social
		
Impact Bond, samt giver sit bud på hvad der skal til for at få maksimal udbytte af en social
		investering.
13.40- 13.55
		
		
		
		
		

David Butler, MDRC, USA – Service leverandør perspektiv
David bidrager med et service leverandør perspektiv med afsæt i adskillige SIB-finansierede
projekter i USA, herunder det første på amerikansk jord - ABLE-projektet i fængslet på Rikers
Island i New York. Han vil dele best practice samt beskrive de største fordele og udfordringer
ved at arbejde som leverandør i et SIB-finansieret projekt. Hvilken model er at foretrække i
forhold til et leverandør perspektiv.

14.00-14.15
		
		
		

Konkrete Danske businesscases
Som opvarmning og inspiration til eftermiddagens workshops præsenterer to leverandører
deres konkrete businesscases. Fokus vil ligge på bæredygtighed og på de samfundsmæssige og
menneskelige gevinster ved at arbejde med sociale investeringer og effektkontrakter.

14.15 – 14.30 Praktisk information og introduktion til eftermiddagens aktionsbaserede ekspert workshops
14.30 – 14.45 Pause med kaffe og kage
14.45 – 15.30
		
		
		

Ekspert workshop
Under workshoppen vil der være mulighed for at gå i dialog med eksperter på området samt gå
i dybden med de spørgsmål der er for at kunne tage næste skridt mod en bæredygtig social
investeringsmodel.

15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.30
		
		
		
		

Ekspertpanel debat
I fælleskab med dagens talere samler vi op på dagens konference og sætter fokus på, hvad der
skal til for at komme endnu et skridt videre i processen med at få skabt de rigtige
forudsætninger for bæredygtige sociale investeringsmodeller i Danmark.
Tania Ellis styrer processen.

16.30 - 16.45 Opsamling og afrunding

