
 

 
  

Referat 
Styregruppemøde i Forum for kapacitetsudvikling 

torsdag den 26. marts kl. 13.30 – 15.30 
Sted: Globalt Fokus 

 

Deltagere: Helle Schierbeck, Helle Gerber, Jeef Bech, Katrine Dietrich, Rina Lauritzen Trautner og Andreas 
Dybkjær-Andersson. 

 Dagsordenpunkt Indhold Videre 
proces/beslutning/
ansvarlige 

1. Velkommen, 
dagsorden + 
godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Referatet for sidste møde blev godkendt med enkelte 
ændringer.  
 
Kort intro-runde da Helle G., der tager over fra Rikke for 
MS, og Andreas D.A. fra GF deltager for første gang.  
 
Styregruppen blev konstitueret under Forummødet den 
23.2.15. Jf. procedurerne blev forretningsordenen 
godkendt på dette første efterfølgende møde.  
 
Dog uklart, hvordan medlemmer vælges eller, hvad der 
sker, når et medlem er på orlov eller træder ud. Dette 
Forum fungerer lidt anderledes end de andre i GF-regi, 
så disse procedurer skal afklares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GF ser i 
vedtægterne. Punkt 
til opfølgning. 

2. Forum for 
Kapacitetsudviklin
g 23.2.15 –
evaluering og 
opfølgning 
 

Stor succes. Godt med klar udmelding om stringent 
metode med begrænset interaktion og skriftlig 
feedback.  Stram men fungerende drejebog. Oplægget 
fra UM kunne godt været foldet mere ud. Godt med 
fokus på substans efter hele sidste års proces ifm. GFs 
etablering. God feedback ift. retning fremover for 
Forum’et. Steen Hildebrandt satte en retning for det 
fremtidige samarbejde. Højt tempo, professionelt og 
målet var at give momentum/energi videre. OBS på at 
30 tilmeldte blev til 70 efter tæt opfølgning fra GF’s 
side bl.a. via mail reminder. Behov for at følge op på 
det ”liv”, der kom frem –så herefter er det 
Styregruppens opgave at følge op.  
 
Det er fortsat vigtigt at have opmærksomhed på, at 
Styregruppens rolle er at sikre sammenhæng mellem 
indsatser, Forum og Pulje-initiativer.  

Opfølgning på 
næste møde. 
 
 
 

3. Kapacitetsudviklin
gsindsatserne: 
1. ’Kapacitetsudvi

kling og 
organisatorisk ’ 
– møde 25/3 

2. ’Danske 
organisationers 

Der meldes tilbage fra sidste møde i arbejdsgrupperne:  
 
1.  Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring: 
Defineret forløb for de to spor med start i maj og næste 
forløb i august –fokus på org.læring. Fokus: søger at 
sammensætte peer-groups tematisk.  Mangler dog at få 
afklaret arbejdsgruppens rolle.  
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rolle som 
civilsamfundsa
ktører’ – møde 
18/3 

3. Principiel snak 
om budget og 
deltagergebyre
r på deltagelse 
i aktiviteter 

2.  Danske organisationers rolle som 
civilsamfundsaktører: Value-added, partnerskaber og 
rolle i Nord blev der nikket til. Man kunne lave 1 dag, 
hvor de 3 spor kører parallelt og flere kunne deltage. 
Arbejdsgruppen vil målrettes de strategiske 
udfordringer i processen for at skabe den røde tråd.  
 
Diskussion:  
Ønske om at hæve sig over donor-krav vedr. value-
added, men hvilken teori ligger der bag konceptet value 
added? Forholde sig til om tilgang som del af corporate 
sprog med levering af produkter vs. CSO-identitet med 
legitimitet, mangfoldighed, demokrati.  Interessant 
pointe i Arb. Gruppe 2 var fokus på hvilket produkt, der 
ønskes. Fornuftige produkter blev foreslået, men også 
hvordan indsatser og pulje-initiativer spiller sammen og 
mødet skabte afsæt for nye puljeinitiativ-samarbejder. 
 
Indsatserne har fokus på organisatorisk udvikling i 
organisationerne, men OBS på tvær-organisatorisk 
synergi/partnerskabers ”gensidige bidrag”, så ikke kun 
fokus på organisationernes interne processer. 
  
Vedr. Fagligt Fokus’ overlevering til GF vigtigt at få 
fremtidigt perspektiv ind i de nuværende tiltag. CISU 
sikrer let tilgængelighed og videreførelse via 
hjemmeside.   
 
Vigtigt med afklaring af hvilke produkter, der forventes 
fra indsatserne. Det tænkte monitoreringssystem, er at 
sætte organisatoriske og individuelle læringsmål for de 
enkelte aktiviteter, uafhængigt af niveauet af 
deltagelse. 
 
Vigtig pointe er, at GF i forberedelsen af indsatserne 
kan tilkøbe ressourcer, hvis tid begrænser fremdrift.  
 
3. Budget og deltagergebyrer:  
Arbejdsgrupperne har budget for 1) på 300.000 og 2) 
på 200.000. 
Logikken er, at deltagergebyr vil sikre engagement, 
strategisk deltagelse og ejerskab.  
 
CISU bruger gebyrer til at dække forplejning og lokale-
leje v. heldags/weekend-arrangementer.  
Evt. en mulighed at bruge GF fordelingsnøgle ift. 
organisations-størrelse og evt. fripladser og dækning af 
transportomkostninger til de mindre organisationer.  
Overvejelse om udgiften ved administration af 
deltagergebyrer overstiger bidraget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katrine og Helle S. 
arbejder videre 
med beskrivelse af 
de to indsatser. 
 
 
 
 
 
GF laver 
beslutningsgrundla
g vedr. gebyrer og 
sendes videre til 
principiel 
beslutning i GF for 
alle indsatser (KU). 
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4. Arbejde i 
styregruppen 
fremadrettet 
1. Årsplan, 

mødeplan, 
vigtige 
fokusområder. 

2. Styregruppens 
egen læring og 
dokumentation 

3. Ny(t)/e 
medlemmer i 
styregruppen? 

1. Evaluering af GF Årsplans-processen er udsat til, GF 
er nået længere i forberedelsen heraf. For 
Styregruppens årsplan kan der trækkes på CISUs 
årshjul, mhp. overblik over aktiviteter, møder, faste 
punkter og arbejdsdeling –med forretningsordenen 
in mente.  

2. Afslutte møder med ”moment of necessity” hvor fik 
vi ny indsigt, oplevede nødvendighed som fast 
punkt.  

3. Besluttet for nu, at Styregruppen sammen 
identificerer mulige afløsere for Marianne 
Haar/CARE.  

Jeef sender årshjul 
til GF, som tager 
det videre med 
Helle S. Oplæg til 
næste gang. 
 
Sender ideer til nye 
medlemmer til 
Katrine. 

5. RAM-opfølgning 
- UM – 5. maj 
- Hvad er vigtigt 

ift Kap.Udv. 
Forum? 

 

13.4 første dag og godt med et møde igen ca. den 20.4. 
med fokus på kapacitetsudvikling, så koordineret inden 
5.5.  CISU spiller tilbage med mulig dato for det andet 
mød. 
Der nedsættes en sparringsgruppe ift UM mødet den 
13.4.  

Jeef koordinerer 
med Andreas.  

6. Eventuelt + næste 
møde 

Næste møde er 20. maj.  Katrine indkalder.  

 Optionelle 
punkter: 

  

 Tendenser, tiltag 
og trends inden for 
kapacitetsudviklin
g?  
Hvad sker nu, 
hvordan 
fremadrettet holde 
os opdateret, 
kilder, ansvar? 
- Danida/SIDA/N

ORAD: Joint 
evaluation of 
capacity 
development– 
Møde i Finland 
21. maj? 

- BOND  
- Andre? 

Ud over BOND er det vigtigt at orientere os bredere 
som styregruppe om ”trends” etc. Bl.a. blev nævnt Civil 
Society Center som ressource og IBIS og FKN rapporter i 
samme stil som BOND rapporten.  
 
Danida/SIDA/NORAD joint evaluation: Mere 
information er tilgængelig efter 15. april (møde ml DK, 
SE, NO for at forberede synteserapport). Kontaktperson 
er Peter Larsen. Jeef har efterspurgt referencegruppe 
for CS – UM har udskudt svar omkring dette til efter 15. 
april. Se mere her.  
 
Mødet den 21. maj er i andet regi. Det er GF’s 
søsterorganisation, der arrangerer World Festival i 
Helsinki. Har ikke med kapacitetsevalueringen at gøre.   
 
BOND - britisk undersøgelse af Value Added.  
Se mere her. 

Drøftelse, 
beslutning 
 
 
 
Jeef tager kontakt 
til UM igen om joint 
evaluation efter 15. 
april og koordinerer 
med Andreas ift. 
information og om 
det er relevant for 
f.eks. CSO Forum.  
 
 

 Puljen 
 

Punktet udskudt til næste gang.  
1. Metodeopsamling i eksisterende netværk 
2. Nyt om puljen 
3. Samspil mellem pulje og indsatser 

Information, 
drøftelse 

 Forslag til møder 
indtil sommer: 
23. april, 20. maj og 
24. juni 

Møder fremadrettet følger årsplan og behov.  Næste møde ligger 
20. maj. Katrine 
indkalder og 
medbringer forslag 
til årsplan. 

    

http://www.sida.se/English/how-we-work/evaluations1/Ongoing-evaluations/Capacity-development/
http://www.bond.org.uk/effectiveness/defining-the-value-of-uk-ingos?utm_source=Bond&utm_campaign=27830ee42c-Your_Network_March_2015_Wk2&utm_medium=email&utm_term=0_9e0673822f-27830ee42c-247669237
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