
 

 

Program 
 

Mandag d. 27. november kl. 10:00 – 16:00 

Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C – Bygning 1, Lokale 1.5.3 
 

 
09:30 – 10:00 Registrering og kaffe 
 
10:00 – 10:15 Velkomst  
 v/ Karsten Frøhlich Hougaard, netværkskoordinatorer, Teknologisk Institut 
 

10:15 -  11:00 Kommune forfra – Aarhus gentænker velfærden 
 v/ Lise Uhre Pless, sekretariatschef, Aarhus Kommune  
 
11:00 – 11:15 Formiddagspause  
 
11:15 – 13:00 Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor   
 v/Julie Borup Jensen, lektor, Aalborg Universitet   
 
 

Praksisindslag:  
 v/ Tina M. Pedersen, projektleder, Ældre- og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 

 

 Gruppediskussion 
 v/ Netværksdeltagerne  
  

13:00 – 13:45  Frokost 
 
13:45 – 16:00 Indføring i relationel ledelse  
 v/ Carsten Hornstrup, direktør, joint action    
 

 Kaffe og Kage ca. 14:45  
 
16:00 -  Afrunding, networking og et lille glas  
  
 
 

 

 

 

Tilmelding: Skriv til kafh@teknologisk.dk  
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Lise Uhre Pless er sekretariatschef i Borgmesterens Afdeling i 

Aarhus Kommune. Hun er uddannet cand. mag. i samfundsfag og 

psykologi og har en Master of Arts inden for Business Innovation 

and Concept making. Lise er projektchef på debatoplægget 

KOMMUNE FORFRA, som er Aarhus Kommunes bud på en 

gentænkning af velfærden. Lise Uhre Pless vil fortælle om, hvad 

det betyder for de politikere, der skal udvikle politikken for 

fremtidens velfærd og for de kommunale ledere og 

medarbejdere, der skal udmønte velfærden i hverdagen for – og 

sammen med – borgerne. Hvilke komplekse og 

forandringsorienterede problemstillinger følger af, at brugere og 

borgere bliver medproducenter og at kerneopgaven tænkes som 

samproduktion?  

 
 

Julie Borup Jensen er ph.d., cand.mag. i læring og 

forandringsprocesser og lektor ved Institut for Læring og Filosofi 

ved Aalborg Universitet. Julies fokus er aktionsforskning om og 

for professionsudvikling og kapacitetsopbygning i relation til 

brugerinddragelse og velfærdsinnovation i offentlige 

institutioner. Hun har bidraget til flere bøger om emnet offentlig 

sektor-innovation og betydningen af læring i 

innovationsprocesser. Julie er bidragsyder til bogen Samskabelse 

og Capacitiy Building i den offentlige sektor (2017), hvor Capacity 

Building ses som en oplagt ramme for at arbejde med fornyelse 

og samskabelse i den offentlige sektors velfærdsorganisationer. 

 

 

Tina M. Pedersen er projektleder for et projekt om styrket 

borger- og netværksinddragelse, som Ældre- og 

Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder med i 2017-

2020. I alt 40 borgere på sindslidendeområdet indgår. Fokus er på 

dialog på tværs af borger, myndighed og udførerled om 

borgerens drøm for en mere selvstændig tilværelse, udarbejdelse 

af § 141-handleplaner samt helhedsorienterede mål. Der 

afprøves tre dialogmetoder i arbejdet med drøm og mål. 

Metoderne kobler kendte spørgemetoder med æstetiske 

delelementer. Projektet er støttet af Velux Fonden. 

 

 



 

 

 

 

 

Carsten Hornstrup er en erfaren leder, konsulent, underviser og 

forsker med mange års erfaring fra private og offentlige 

organisationer. Han har netop afsluttet sin ph.d. med fokus på at 

udvikle forandringskapacitet i offentlige organisationer. Han 

arbejder med at udvikle ny ledelsesmæssig og organisatorisk 

praksis gennem forskning, udvikling og innovation i et tæt 

samarbejde med både praktikere og forskere. Han er forfatter til 

en række bøger og artikler om ledelse og organisationsudvikling. 

Det gælder bl.a. den anerkendte bog "Systemisk ledelse - den 

refleksive praktiker" og den nyeste bog, der bygger på hans ph.d. 

projekt om forandringsledelse: "Strategisk relationel ledelse - 

systemisk ledelse af forandringer".  

 

 

Karsten Frøhlich Hougaard er faglig leder i Analyse & 

Erhvervsfremme på Teknologisk Institut. Han er uddannet cand. 

scient. pol fra Aarhus Universitet og University of Florida. Karsten 

er leder af Teknologisk Instituts indsats inden for social 

innovation og ny velfærd og har Igennem de seneste 5 år været 

koordinator for Det kommunale netværk for social innovation. 

Han er desuden medforfatter til bogen ”Sammen om velfærd – 

bedre løsninger med social innovation”, som udkom i 2014 på 

Gyldendal Business.    

 

 

Sisse Resen er konsulent i Center for Analyse og Erhvervsfremme, 

Teknologisk Institut. Sisse arbejder bl.a. med social innovation og 

ny velfærd og er desuden medkoordinator af Det kommunale 

netværk for social innovation. Hun er uddannet cand.scient.pol. 

og har en tillægsuddannelse i journalistisk formidling.  

 

 

 
 
 
 

 

 


