
Eksempel på kommissorium 
og plan for arbejdsgrupper

Et lettere liv - Helsingør
Under initiativet Bryd den sociale arv 



Opgave og rolle:
• Være initiativets ambassadører
• Afdække de vigtigste problemstillinger, herunder
• Afdække behov for relevant viden 
• Bruge data som afsæt for at identificere og forfine strategier og indsatser
• Bidrage til at identificere og rekruttere yderligere ressourcer/aktører, som 

skal involveres i initiativet
• Udvikle konkrete bud på indsatser og tilhørende mål
• Beskrive og forelægge foreslåede indsatser for styregruppen
• Udvikle og forfine indikatorer, der kan anvendes til at vurdere initiativets 

fremdrift og resultater
• Sikre koordinering mellem de aktører, der er væsentlige for de opstillede 

mål
• Evt. nedsætte særlige ad hoc grupper efter behov til særlige opgaver

Arbejdsgrupper - kommissorium  



Sammensætning:

”Arbejdsgrupperne sammensættes bredt ud fra den opgave, der konkret skal løses. 
Arbejdsgruppen kan selv invitere deltagere til at indgå i arbejdsgruppen. 
Styregruppen kan ligeledes foreslå medlemmer til deltagelse i arbejdsgrupper. 
Kravet til deltagerne er, at de brænder for at gøre en forskel, og at de i kraft af 
deres viden, kompetencer, relationer og engagement aktivt medvirker til at 
opfylde arbejdsgruppens mål” (Kommissorium for styregruppe). 

Mødehyppighed:

Arbejdsgrupperne mødes ofte i (optimalt min. 2 gange månedligt) i opstartsfasen, 
hvor initiativer og målsætninger udarbejdes. Senere kan mødehyppigheden 
varieres mere. Der udpeges 1-2 tovholdere i hver arbejdsgruppe, som følger op og 
planlægger i tæt samspil med sekretariatet. 

Relation til styregruppe:

Informerer styregruppen om fremdrift og udfordringer undervejs (tovholder). 
Fremlægger for styregruppen ultimo marts.

Arbejdsgrupper – kommissorium (fortsat)



Styregruppe
Koordination og strategi for projektet 

Arbejdsgruppe
Koordination og udvikling af indsatser 

Partnere
Udøver og deltager 
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Møde Nov./dec. Jan. 
*Styregruppemøde

Feb. Marts
*Styregruppemøde

April 

Formål Opstart og fælles 
forståelse

Identificere og 
indsnævre de 
vigtigste 
problemstilinger

Indledende valg 
af 
problemstillinger 
og udarbejdelse 
af tilknyttede 
målsætninger

Forslag til 
handleplan 

Handleplan Handleplan 
udarbejdes

Justering og 
videreudvikling 

Output Se hinandens
perspektiver, første 
forslag til koblinger 
og aktører

Vedtagen 
arbejdsform 

Bruttoliste over 
problemstillinger 
initiativet skal 
adressere.
Forslag til indsatser 
og tilknyttede 
målsætninger

Vedtagen
strategi og mål 

Skitse til 
handleplan

Vedtagen 
handleplan

Forslag til videre
arbejde

Arbejdsgrupperne 
præsenterer 
handleplan for 
styregruppen

Igangsættelse af 
handleplan

Vedtage 
arbejdsform 
fremadrettet

FAST TRACK – fast punkt på mødet: Er der noget vi kan gøre allerede nu? 

Sekretariat – sikrer fremdrift, processer og bistår med videnindsamling mv. 

Milepælsplan for arbejdsgrupperne


