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Møde i Styregruppe for Forum for Kapacitetsudvikling 
Onsdag den 1. oktober 2014, kl. 10.00 – 12.00 
 
Deltagere: Marianne Haahr, Care Danmark; Helle Schierbeck, Plan Danmark; Jeef Bech, CISU; 

Rikke Friis Mikkelsen, MS; Henrik Nielsen, Globalt Fokus og Pernille Tind Simmons, Referent, 

Globalt Fokus.  

 

Ingen afbud.  

 

Referat: 
 

1 Forum for Kapacitetsudvikling – drøftelse og definition 

 Styregruppen drøftede Forum for Kapacitetsudvikling. Første og eneste møde i Forum for 

Kapacitetsudvikling blev afholdt den 26. juni 2014 og på dette møde var der enighed om:  

- Behovet for at samle ’beslutningstagere’/ledelse, for at trække diskussionerne op på et 

strategisk niveau og sikre forankring af indsatserne i organisationerne. 

- Forum for kapacitetsudvikling mødes (kun) 1 – 2 gange årligt for at sikre, at man ikke 

skræmmer ledelsesniveauet væk. 

- Etablering af arbejdsgrupper på de temaer, der årligt prioriteres og vælges af 

medlemsbasen. Det reelle arbejde foregår i arbejdsgrupperne, som består af medlemmer, 

som gerne vil bidrage til udformning og implementering. Det er vigtigt med stærke 

arbejdsgrupper, der kan og vil løfte indsatsen.  

Enighed om: 

Styregruppen var enig om at kapacitetsudvikling er et tværgående element i Globalt Fokus, 

men også at der er brug for at understøtte Forum for Kapacitetsudvikling som et forum.  

Forum for Kapacitetsudvikling mødes to gange årligt dels for få fælles inspiration udefra og 

dels for at sikre en fælles intern refleksion.  

Forum for Kapacitetsudvikling henvender sig til personer med fælles interesse for, og 

engagement i, at løfte de danske civilsamfundsorganisationers samlede kapacitet, til at 

arbejde med udvikling, miljø og humanitært arbejde, samt ansvar og kompetence til at løfte 

deltagelsen ind som læring i egen organisation. Det kan konkret være ledere med direkte 

personaleansvar (fra mellemstore og store udviklingsorganisationer) og beslutningstagere 

(fra mindre organisationer).  

De to årlige møder afholdes i januar og i august. Begge møder vil være temasat og bygges op 

med et stærkt inspirationselement i form af oplæg fra eksterne oplægsholdere. I januar vil der 

derudover være fokus på det kommende års 2-3 kapacitetsudviklingsindsatser, orientering 

om Puljen og nedsættelse af styregruppen. I august vil der i fællesskab spores og diskuteres 

nye internationale tendenser og kigges på næste års temaer for den fælles 

kapacitetsudvikling. 
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Styregruppe for Forum for Kapacitetsudvikling:  

Forum for Kapacitetsudvikling nedsætter årligt en styregruppe bestående af 4-6 

repræsentanter fra medlemsorganisationerne.  

Styregruppen er ansvarlig for at tværgående kapacitetsudviklingsindsatser implementeres i 

overensstemmelse med de af generalforsamlingen fastsatte arbejdsplaner og allokerede 

budgetter og har derudover ansvar for at:  

- Koordinere arbejdet i Forum for Kapacitetsudvikling. 

- Styrke fælles faglig kapacitetsudvikling af de danske civilsamfundsorganisationer, 

gennem løbende behovsafklaring og formulering af fælles strategiske prioriteringer for 

støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer (Puljen) og tværgående 

kapacitetsudviklingsindsatser.  

- At styrke og koordinere tværgående kapacitetsudviklingsindsatser og arbejde målrettet 

med forankring af de tværgående indsatser i miljøet og i de deltagende organisationer.  

- At støtte op om metodeudvikling, videndeling og læring inden for kapacitetsudvikling. 

I forhold til Puljen var der et ønske om, at styregruppen efter hver ansøgningsrunde får 

tilsendt en liste med de ansøgninger, som er godkendt samt de afviste ansøgninger. Det vil 

give styregruppen et samlet overblik.  

Opfølgning: 

Pernille reviderer forretningsorden for styregruppen og sender rundt til godkendelse.  

Styregruppen har brug for at få afklaret, hvor stor frihed de har til at initiere og igangsætte 

konkrete mindre initiativer i forhold til behov, der opstår i løbet af året. Hvilke muligheder er 

der for at tage de temaer op, som der ikke er nogen, der er opmærksomme på – de 

såkaldte ’blinde pletter’? 

 Bilag: 

- Forretningsorden for styregruppe for fælles tværgående kapacitetsudvikling 

- Forum for Kapacitetsudvikling – Udklip fra Globalt Fokus strukturnotat 

2 To kapacitetsudviklingsindsatser i 2015 – drøftelse og input 

 Udkast til Globalt Fokus’ samlede arbejdsplan for 2015 var forud for styregruppemødet sendt 

til Globalt Fokus’ koordinationsudvalg. I arbejdsplanen lægges der op til to større 

tværgående kapacitetsudviklingsindsatser samt en række temaer, hvor kapacitetsudvikling 

bliver et centralt element.  

Konceptnoterne for de to kapacitetsudviklingsindsatser blev drøftet. Helle uddybede tankerne 

bag temaet ”Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring” og fortalte bl.a., at der har været 

den første spæde dialog med konsulentfirmaet MacMann Berg i forhold til facilitering af 

udviklingsforløbet.  

Lead-rollen og medlemsengagement blev også diskuteret. Jeef understregede, at det er vigtigt 

at holde fast i kriteriet om ejerskab i forhold til indsatserne og bruge leads og arbejdsgrupper. 

Han efterspurgte en afklaring på, hvem der har ansvar for indsatserne. Pernille understregede, 

at der lægges op til, at der kan være leads på delelementer af de tværgående indsatser, men 

det er nødvendigt for Globalt Fokus’ arbejde med læringsopsamling og metodeudvikling, at 

sekretariatet overordnet er tovholder/lead på indsatserne.   

Enighed om:   

Det er vigtigt at sikre involvering af medlemmerne i de to indsatser. På 

medlemsworkshoppen den 10. september blev deltagerne bedt om at notere deres interesse i 

forhold til en række temaer samt mulig rolle. Når arbejdsplanen er godkendt af 
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Generalforsamlingen, tages der kontakt til de organisationer, som har vist interesse for 

engegement i arbejdsgruppen for de to indsatser. 

Styregruppen skal arbejde videre med egen tilgang til læring i forhold til de tværgående 

kapacitetsudviklingsindsatser. Der kom forslag om, at man i forhold til udviklingsforløb kan 

arbejde med en række opmærksomhedspunkter i egen organisation, og bruge disse som 

refleksionspunkter gennem hele forløbet. Ligeledes kan man udpege fælles 

opmærksomhedspunkter på metaniveau for udviklingsforløbet og dermed skabe rum for 

fælles refleksion. 

 Bilag: 

- Konceptnote: Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører 

- Konceptnote: Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring 

3 Næste møde 

 Næste møde afholdes mandag den 3. november kl. 14.00 – 16.00 på Globalt Fokus.  

På næste møde er Globalt Fokus’ arbejdsplan for 2015 færdig, og der kan arbejdes videre 

med de to tværgående kapacitetsudviklingsindsatser. Dagsordenpunkter vil bl.a. være:   

- Godkendelse af forretningsorden for styregruppen. 

- Rolle- og ansvarsfordeling i forhold til de to tværgående 

kapacitetsudviklingsindsatser samt etablering af arbejdsgrupper. 

- Formulering af opmærksomhedspunkter for hver medlem af styregruppen dvs. emner 

som man forpligter sig til at følge med i og dele med de andre og dermed støtter op 

om den fælles vidensdeling. 

- Møde i Forum for Kapacitetsudvikling i januar: dato, oplægsholdere, facilitatorer og 

invitation. 

4 Andet 

 Ingen andre punkter 

 

 


