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Kommissorium for den arbejdende styregruppe for initiativet XXXXX  
 
Formålet med dette tværsektorielle initiativ XXXXX er at XXXX. Ønsket er at skabe XXXXX. 

Dette beskrives yderligere i initiativets grundfortælling. 

Afsættet er tilgangen – collective impact – som har vist gode resultater i bl.a. USA og Canada, 
når man arbejder med problemstillinger, der er så komplekse og alvorlige, at enkelte aktører 
og tiltag ikke i sig selv er tilstrækkelige til at løse problemet.   

Den arbejdende styregruppe for XXXXX er ansvarlig for den løbende udvikling af og fremdrift i 
initiativet. Initiativet løber i perioden xxxx-xxxx. Såfremt styregruppen videreføres efter denne 
periode udarbejdes et nyt kommissorium.  
 

Baggrund 
Kort beskrivelse af baggrunden for initiativet. 

 
Initiativets organisering 
XXXXXX (initiativets navn) aktiverer, inddrager og omfatter en række aktører fra forskellige 
sektorer, som enten er i berøring med problemstillingen eller besidder ressourcer og 
kompetencer, som kan medvirke til udvikling af løsninger. Det samlede initiativ består af alle 
disse aktører, hvis bidrag løbende vil være med til at forme initiativet.   
 
Initiativet gennemføres i et partnerskab mellem XXXXX XXXXX XXXXX  
 
Der nedsættes en arbejdende styregruppe, som har ansvar for initiativets indholdsmæssige del 
og konkrete initiativer. Den arbejdende styregruppe kan træffe beslutninger vedrørende 
XXXXXX. 
 
Organisatorisk består initiativet af en arbejdende styregruppe, et antal arbejdsgrupper og et 
sekretariat, der understøtter arbejdet. Styregruppe, arbejdsgrupper og sekretariat inddrager 
løbende og efter behov andre relevante aktører i arbejdet.  
 
Styregruppen konstituerer sig med en formand og næstformand, som sammen med en 
målgruppe-repræsentant udgør forretningsudvalget for initiativet. Forretningsudvalget bidrager 
til at tegne initiativet udadtil og kan mellem møderne træffe beslutninger på styregruppens 
vegne. Styregruppen er selvsupplerende og dynamisk.  Man er medlem, så længe man i kraft 
af sin position kan bidrage til initiativets resultater og fremdrift. 
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Den nedenstående figur viser den organisatoriske opbygning.  
 
 

 

Styregruppe – formål og kompetence 
 

Udleve vision 
Det er den arbejdende styregruppes hovedopgave at fastlægge en vision og sikre en 
realisering af initiativets vision. Det er ligeledes styregruppens medlemmers opgave selv at 
bidrage konkret og praktisk til at visionen indfries og mål realiseres. 
 
Styregruppens medlemmer er ligeledes ansvarlige for at sikre vidensdeling så bredt som 
muligt om initiativet – såvel i eget bagland som internt i styregruppen. 
 
Styregruppen har indledningsvist ansvar for at udvikle og kvalificere visionen for initiativet, så 
den bliver retningsgivende og ambitiøs og udgør en stærk fælles ramme om initiativet. 
Styregruppen beslutter, på hvilken måde øvrige aktører inddrages i udvikling af visionen.  
 
Vision for XXXX 
(Visionen indsættes, når den er lavet) 

 
Fastsætte mål 
Styregruppen definerer de mål og principper, som skal være gældende for initiativet.  
Styregruppen har fokus på og formidler løbende, at initiativet overalt har arbejdsgange og 
kommunikationsformer, der sikrer sammenhæng i og overleveringer mellem sektorer og 
indsatser, inddragelse af målgruppen på individuelt og kollektivt plan, samt tidlig indsats. 
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Styregruppen har ansvaret for at sikre udvikling af baseline samt indikatorer, der kan 
anvendes til opfølgning på initiativets fremdrift og resultater. Indikatorer og baseline bruges 
som grundlag for at træffe beslutninger om initiativets mål.  
 
 
Målsætninger for XXXX  
 
(Her indsættes målsætninger, når de er formuleret) 

Styregruppen følger initiativets løbende udvikling og resultater på baggrund af de  
ovenstående målsætninger. 
 
Styregruppen skal med udgangspunkt i mål og vision løbende igangsætte, vurdere og justere 
konkrete aktiviteter. Der arbejdes ud fra principper om aktuelt bedst mulige vidensgrundlag og 
løbende monitorering af datagrundlag. 
 

Nedsætte arbejdsgrupper 
Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper efter behov og kan foreslå deltagere i disse. 
Styregruppens medlemmer kan selv indgå i arbejdsgrupperne. Det er styregruppens ansvar at 
prioritere indsatserne for at sikre, at alle arbejdsgrupper bliver understøttet af sekretariatet. 
Styregruppen medvirker til at sikre koordinering af arbejdsgruppernes arbejde.  
 

Inddrage målgruppen og dennes netværk 
Initiativet bygger på den grundlæggende forståelse, at viden om problemstillinger og udvikling 
af løsninger ikke kan ske uden inddragelse af de mennesker, som det handler om. 
Styregruppen skal sikre inddragelse af målgruppe og dennes netværk undervejs.  
 
 

Styregruppens sammensætning  
Medlemmer af styregruppen XXX XXX XXX (her nævnes f.eks. initiativtagerne) vælges på 
baggrund af medlemmernes viden, engagement og position ift. at bidrage til at virkeliggøre 
visionen.  
 
Styregruppen skal have en bred sammensætning og bestå af aktører, der har interesse for og 
kan medvirke til at nå de opstillede mål. Styregruppen vil således afspejle de organisationer, 
foreninger og virksomheder som nu, eller på sigt, aktivt deltager i indsatsen og som har viden 
om eller interesse for arbejdet med at sikre et sundere liv for alle. Målgruppen indgår også i 
styregruppen med 2–4 medlemmer.  
 
Styregruppen består af ca. 15-30 medlemmer. Styregruppen kan starte som en mindre kreds, 
der udvides efterhånden, som initiativet modnes.  
 
Det forventes endvidere af styregruppens medlemmer, at de: 

• Sikrer aktiv deltagelse af egen organisation/virksomhed  
• Bidrager personligt i arbejdsgrupper m.v. hvor dette er relevant 
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• Deltager personligt i møderne 
• Sikrer bred vidensdeling 
• Forpligter sig til et længerevarende engagement i initiativet 
• Aktivt repræsenterer styregruppen i relevante sammenhænge. 

 

Møder  
Styregruppen beslutter selv mødefrekvensen. Det må forventes at der i initiativets 
opstartsfase afholdes møder relativt hyppigt, og at mødefrekvensen kan sættes ned, når 
initiativet er blevet mere konsolideret.   
 

Sekretariat  
Sekretariatet for XXXXX understøtter arbejdet i styregruppen og arbejdsgrupper.  
Sekretariatet består af XXXXXX.  
 

Arbejdsgrupper 
Styregruppen udarbejder kommissorium for arbejdsgrupper, når de nedsættes og beslutter 
arbejdsgruppernes formål og kompetence.  

 

 


