
	  
	  

	  
Referat	  

Forum	  for	  Kapacitetsudvikling	  	  
23.februar	  	  kl.	  13.00-‐16.00	  	  

Republikken	  	  
	  

	  
1.	  Velkommen	  ved	  Katrine	  (Globalt	  Fokus)	  og	  Marianne	  (Care)	  
	  
2.	  Oplæg	  ved	  Steen	  Hildebrandt:	  	  

• Vi	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  nedbryde	  barrierer	  og	  nedbryde	  siloer.	  	  
• NGO	  verdenen	  skal	  passe	  på	  ikke	  at	  blive	  selvtilstrækkelig	  og	  glemme	  hvad	  man	  er	  til	  

for.	  Dette	  skal	  baseret	  på	  fremtidens	  behov	  og	  ikke	  på	  fortidens	  (og	  egne)	  behov.	  	  
• Hvordan	  bærer	  vi	  os	  ad	  med	  at	  give	  fremtiden	  stemme	  via	  strategiske	  processer.	  Vi	  er	  

fortidens	  stemmer	  ved	  at	  bevare	  siloer,	  organisatoriske	  strukturer	  etc.	  Vi	  skal	  have	  
fremtidsstemmer	  ind.	  	  

• De	  globale	  kriser	  og	  tegn	  på	  sammenbrud,	  man	  ser	  på	  globalt	  plan,	  er	  med	  til	  at	  åbne	  
for	  nye	  muligheder	  og	  nye	  opgaver	  i	  samfundet.	  	  Fremtidigt	  lederskab	  handler	  om	  at	  
holde	  opmærksomhed	  på	  konteksten,	  og	  på	  at	  
lede	  ud	  fra	  den	  ankommende	  fremtid,	  frem	  for	  
det	  der	  fungerede	  engang.	  

• Diamant:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  viden	  som	  vi	  skal	  
bruge,	  hvilke	  mennesker	  skal	  vi	  have	  
ind/samarbejde	  med?	  Hvilke	  værdier	  skal	  vi	  
have?	  Hvilke	  opgaver	  har	  vi?	  Hvilke	  relationer	  
skal	  man	  have	  (i	  stedet	  for	  siloer.	  

• Management	  vs.	  Leadership.	  Hvordan	  holder	  vi	  
som	  organisationer	  fokus	  på	  vores	  MENING,	  
fremfor	  at	  blive	  fanget	  i	  strategiudvikling,	  
evalueringer,	  konkurrence	  og	  målinger,	  der	  
kan	  få	  os	  til	  at	  glemme	  opmærksomheden	  på	  
kernen?	  KPI’er	  og	  målinger	  understreger	  nødvendigheden	  af	  at	  eksplicitere	  meningen	  
med	  vores	  tilstedeværelse.	  	  

• New	  Public	  Management	  (fokus	  på	  resultater).	  Vi	  må	  derfor	  være	  mere	  eksplicitte	  om	  
vores	  tilstedeværelse.	  	  	  

• Hvad	  er	  vores	  værdier,	  hvilke	  måleredskaber	  vil	  vi	  arbejde	  i?	  Vi	  skal	  kunne	  formulere	  
os	  i	  kvalitative	  værdiskaber.	  De	  fleste	  mener	  at	  tal	  er	  mere	  værd	  end	  ord.	  

• Bogreference	  fra	  Steen	  Hildebrandt:	  ’Ledelse	  fra	  den	  spirende	  fremtid’,	  Otto	  Scharmer	  
og	  Katrin	  Kaufer.	  

	  
	  
Diskussion:	  	  

• Hvordan	  bliver	  bedre	  til	  at	  nedbryde	  siloer	  og	  blive	  klar	  til	  fremtiden?	  	  
• Kan	  man	  skabe	  KPIer	  til	  synergi	  og	  nedbrydning	  af	  siloer.	  Hvem	  skal	  vi	  alliere	  os	  

med	  for	  at	  blive	  bedre	  til	  innovation?	  
• Give	  fremtiden	  stemme.	  Aktuelt	  skal	  man	  bidrage	  til	  at	  se	  på	  hvem	  der	  skal	  

nedlægges,	  fusionere,	  arbejde	  sammen?	  Samarbejde	  på	  tværs,	  evt.	  også	  uden	  at	  
opgive	  selvstændighed.	  Modifikation	  af	  siloer	  via	  dialog-‐	  foregår	  på	  tværs	  af	  siloer.	  



	  
	  

• Hvordan	  kombinere	  vi	  KPI	  debatten	  med	  alt	  det	  med	  at	  få	  funding	  og	  engagere	  folk	  
• Netværk	  (eg	  GF)	  er	  en	  tredimensionel	  model	  (kugle),	  hvor	  organisationer	  bliver	  

samlet	  for	  at	  samarbejde	  	  
	  
	  
3.	  Oplæg	  fra	  NGO	  -‐	  miljøet	  	  
Oplæg	  MS	  

• Tre	  tendenser:	  1)	  Politisk	  legitimitet:	  Hvordan	  forholder	  vi	  os	  til	  nye	  aktører	  og	  
beholder	  legitimitet	  i	  Syd?	  2)	  Økonomisk	  magtbalance:	  Hvad	  er	  vores	  rolle,	  når	  det	  
ikke	  længere	  er	  os	  der	  sidder	  på	  pengene?	  3)	  Forandringskraften	  -‐	  hvor	  ligger	  den	  i	  
dag?	  

• Hvor	  ligger	  NGOer	  i	  værdikæden	  for	  at	  sætte	  og	  indflyde	  politiske	  dagsordener	  og	  
værdisættelse	  

• Økonomi:	  flytte	  penge	  fra	  nord	  til	  syd	  og	  give	  tilføje	  det	  noget	  værdi.	  Flere	  og	  flere	  
penge	  i	  syd,	  og	  færre	  i	  nord.	  Flere	  penge	  uden	  for	  traditionelle	  udviklingskanaler	  end	  
inden	  for.	  	  

• Der	  bliver	  mere	  fokus	  på	  bistand,	  og	  højere	  fokus	  på	  resultatdagsorden.	  
• Forandringskraft-‐	  hvor	  ligger	  den	  henne?	  Er	  det	  de	  nye	  partnere	  i	  syd?	  Er	  vi	  stadig	  lige	  

så	  relevante	  i	  syd?	  Der	  er	  virksomheder	  som	  er	  ude	  og	  ”do	  good”	  og	  genskabe	  
branchen	  på	  godt	  og	  ondt.	  	  

• ActionAid	  som	  eksempel:	  Svar	  på	  hvordan	  man	  spiller	  mellem	  nationale,	  lokale,	  
globale	  niveauer.	  Giver	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  ind	  i	  nye	  lokale	  kontekster.	  Giver	  ny	  
mulighed	  for	  at	  agere	  globalt.	  

• Kigge	  på	  salg	  af	  nye	  service	  ydelser.	  Blande	  modaliteter,	  arbejde	  med	  innovative	  måder	  
at	  arbejde	  på.	  Er	  der	  nogle	  der	  vil	  købe	  det	  som	  vi	  kan	  sælge?	  MS	  er	  begyndt	  at	  blive	  
for	  profit	  	  

	  
Oplæg	  af	  Care	  

• Hvem	  er	  hvem?	  Unilever	  eksempel.	  Vi	  har	  først	  gået	  fra	  velgørenhed	  til	  
rettighedsbaseret.	  Der	  er	  en	  italesættelse	  i	  andre	  sektorer	  på	  at	  være	  
værdibaseret.	  Vi	  har	  ikke	  patent	  til	  det.	  

• Nye	  alliancer:	  eksempel	  af	  partnerskab	  med	  Corup	  (markedsadgang	  via	  inklusion	  i	  
værdikæder).	  	  

• Vi	  skal	  tale	  i	  nye	  rum,	  vi	  skal	  lære	  at	  tale	  virksomheders	  sprog.	  	  
• Nye	  kompetencer	  til	  at	  gå	  i	  informeret	  dialog.	  Vi	  skal	  kunne	  nå	  noget	  fælles,	  hvis	  vi	  

skal	  tale	  med	  de	  store	  drenge.	  	  
• Fokus	  på	  faglighed	  (eg.	  læger	  uden	  grænser).	  Der	  er	  behov	  for	  at	  være	  fokusret	  

igen	  og	  for	  at	  ligge	  vægt	  på	  konkret	  faglighed.	  Vi	  er	  meget	  proces	  orienteret	  og	  vi	  
skal	  være	  mere	  substansorienteret.	  	  

	  
	  
(pause)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

5.	  Oplæg	  af	  styregruppen	  
• Katrine	  præsenterer	  styregruppen	  og	  proces	  for	  konstituering	  
• Jeef	  præsenterer	  vision	  for	  Forum	  for	  Kapacitetsudvikling.	  	  
• Katrine	  præsenterer	  de	  to	  indsatsser:	  Danske	  organisationers	  rolle	  som	  

civilsamfundsaktører-‐	  tilgange	  og	  dokumentation	  og	  Kapacitetsudvikling	  og	  
organisatorisk	  læring	  –og	  evnen	  til	  at	  agere	  i	  en	  kompleks	  verden.	  	  

• Formål	  med	  indsatser	  er	  ikke	  et	  quick	  fix,	  men	  der	  skal	  være	  dybere	  læring	  i	  
organisationerne.	  Dette	  kræver	  tid	  og	  prioritering.	  	  

	  
	  
6.	  Oplæg	  af	  Ulla	  Næsby	  (Danida)	  

• UM	  vil	  have	  et	  rigt	  og	  mangfoldigt	  civilsamfund,	  og	  vil	  ikke	  sætte	  dagsordener.	  RAM	  
skal	  måle	  folk	  hvor	  de	  er	  NU,	  og	  ikke	  diktere	  hvor	  de	  skal	  hen.	  	  

• Civilsamfundets	  råderum:	  Hvad	  er	  rollen	  i	  nord	  ifht.	  I	  syd:	  hvad	  er	  nord-‐CSOers	  value	  
added?	  Dette	  skal	  være	  efterspørgsel-‐drevet	  fra	  syd	  (balancere	  dette	  med	  Nord’s	  
interesser)	  

• Sociale	  medier	  og	  sociale	  bevægelser:	  Danske	  NGOer	  skal	  arbejde	  med	  nye	  aktører	  på	  
scenen,	  skal	  lære	  at	  forstå	  at	  der	  er	  nogle	  bevægelser	  so	  m	  vi	  kan	  lære	  noget	  af	  

• Skrøbelige	  lande:	  mere	  bistand	  til	  skrøbelige	  lande,	  og	  til	  lande	  der	  grænser	  op	  til	  dem.	  
Danske	  NGOer	  skal	  blive	  bedre	  til	  at	  arbejde	  med	  dette	  (også	  forebyggende	  i	  
grænselande),	  samt	  med	  at	  skabe	  holdbare	  løsninger	  for	  flygtninge	  

• Øget	  ulighed:	  	  Mere	  bistand	  vil	  gå	  til	  mellem	  indkomstlande.	  NGOer	  skal	  diversificere	  
sine	  indkomstmuligheder	  	  

• Inddragelse	  af	  den	  private	  sektor:	  kan	  hjælpe	  med	  at	  finde	  innovative	  løsninger,	  være	  
watchdog.	  	  

• Debat	  og	  politikforandringer	  på	  nationalt	  og	  internationalt	  niveau:	  Hvordan	  kan	  man	  
inddrage	  utraditionelle	  partnere,	  der	  er	  brug	  for	  en	  fornyet	  mobilisering	  fra	  
civilsamfundet.	  Bygge	  bro	  mellem	  Danmark	  og	  udlandet.,	  skabe	  samarbejde	  mellem	  
værdi	  og	  kultur	  

• Fokus	  på	  resultater:	  hvordan	  måler	  man	  kortsigtet	  advocacy,	  hvordan	  er	  man	  en	  god	  
partner,	  er	  der	  brug	  for	  en	  ny	  definition	  for	  hvad	  langsigtet	  succes	  for	  SCOer?	  Hvad	  er	  
value	  added?	  Hvorfor	  skal	  pengene	  gå	  igennem	  danske	  NGOer?	  Hvad	  er	  value	  added	  
der?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  

Input	  til	  Forum	  for	  kapacitetsudvikling	  for	  deltagere:	  	  
Alle	  deltagere	  blev	  bedt	  om	  at	  skrive	  deres	  individuelle	  refleksioner,	  samt	  deres	  refleksioner	  
og	  input	  til	  Forum	  for	  Kapacitetsudvikling	  ned.	  Nogle	  af	  de	  inputs	  som	  vi	  modtog	  var:	  	  
	  

• Hvordan	  kan	  vi	  blive	  bedre	  til	  at	  gøre	  op	  med	  siloer;	  hente	  inspiration	  udefra/hvem	  
har	  været	  god	  til	  dette,	  hvor	  lang	  kan	  vi	  gå	  ifht	  dette	  samtidig	  med	  at	  vi	  bevarer	  vores	  
kerneværdier,	  behov	  for	  forløb	  med	  måling	  af	  kompetenceudvikling,	  behov	  for	  fælles	  
forståelse	  af	  hvad	  kapacitet	  er.	  	  

• Fremtidssikring	  og	  nye	  tendenser;	  hvordan	  kan	  vi	  sikre	  vores	  relevans	  om	  10	  år,	  
hvordan	  bliver	  vi	  bedre	  til	  at	  ”spørge	  fremtiden”	  

• Monitorering,	  læring	  og	  rapportering;	  hvordan	  kan	  vi	  monitorere	  så	  at	  vi	  selv	  kan	  lære	  
fra	  vores	  indsatser,	  	  

• RAM;	  hvordan	  gør	  vi	  RAM’en	  bedre,	  hvordan	  kan	  vi	  få	  kvalitative	  indikatorer	  ind	  
• Nye	  måder	  at	  (sam)arbejde	  på,	  netværk	  og	  relationer;	  kompetencer	  der	  	  
• Innovation;	  der	  er	  brug	  for	  kapacitetsudvikling/samarbejde	  til	  at	  være	  innovative,	  

hvordan	  kan	  man	  måle	  innovation.	  	  
• Teori	  U;	  hvordan	  kan	  man	  arbejde	  med	  at	  give	  fremtiden	  en	  stemme	  	  	  
• Value	  added/eksistensberettigelse;	  hvordan	  italesætter/bruger	  vi	  vores	  

kernekompetencer,	  hvordan	  kan	  NGOer	  skabe	  ”value	  for	  money”	  som	  giver	  mening	  ifht	  
NGOers	  måde	  at	  arbejde	  på,	  hvordan	  kan	  man	  måle	  ’value	  added’	  

• Lære	  at	  tale	  nyt	  sprog;	  ”den	  kritiske	  ven”,	  nye	  samtaler,	  nye	  partnere,	  nye	  alliancer.	  	  
• Privat	  sektor	  samarbejde;	  kan	  man	  lære	  af	  den	  private	  sektor,	  	  giver	  det	  mulighed	  for	  

nye	  partnerskaber,	  hvordan	  bibeholder	  vi	  vores	  egne	  værdier	  ifht	  privatsektor	  
samarbejde.	  	  

	  
	  

	  


