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Deltagere: Birgitte Qvist-Sørensen (FKN), Mads Klæstrup (FKN), Thomas Ravn Petersen (Verdens Bedste 
Nyheder) Chris Lykkegaard (AIDS-fondet), Cecilie Weinholt-Ludvigsen (WWF), Charlotte Dyhr 
(Danmission), Kirstine Thye Skovhøj (Danmission), Jann Sjursen (Caritas), Lars Udsholt (DMRU), Claes 
Amundsen (Red Barnet), Bue Bejer Heckmann (Red Orangutangen), Jacob Nue Sønderstrup (ADRA), Erik 
Vithner (CISU), Jørgen Estrup (FN-forbundet), Mikkel Dalum (Sex og Samfund), Tania Dethlefsen (Sex og 
Samfund), Maja Elowsson (Mellemamerika Komiteen), Gerhard Dall (Børnefonden), Morten Emil Hansen 
(konsulent), Annelie Abildgaard (Ibis), Lone Loklindt (KULU), Janice Førde (KULU), Ellen Eide (Ung i 
Verden), Berit Asmussen (Globalt Fokus), Andreas Dybkjær-Andersson (Globalt Fokus), Andrea Lærke 
Rasmussen (Globalt Fokus) 
 

Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

Velkomst ved Lars Udsholt 
  
Verdens Bedste Nyheder var oprindeligt forankret i NGO Forum, og flyttede med over 
til Globalt Fokus ved sammenlægningen i sommeren 2014. Vi er her i dag for at 
diskutere VBNs fremtidige organisering. 
 

Orientering om status for VBN hos Folkekirkens Nødhjælp og den 
ekstraordinære ”VBN-forretningsansøgning” for 2016 ved Birgitte Qvist-Sørensen 
 
Folkekirkens Nødhjælp har hidtil været tæt knyttet til VBN, dels gennem  
Mads Klæstrup, som har været formand for styregruppen, og dels fordi VBN har 
kontor hos FKN. Birgitte tilbyder at FKN de første tre måneder af 2016 vil varetage 
VBN og den nye bevilling, indtil en mere robust struktur tager over. Formelt er FKN 
modtager af bevillingen. 
 
VBN har fået godkendt ansøgning om finansiering i 2016. Ansøgningen har været 
kritiseret for manglende inddragelse af civilsamfundsorganisationerne/Globalt Fokus’ 
medlemsorganisationer.  
Hele processen omkring ansøgning om ny bevilling blev kraftigt forsinket. Derfor 
endte ansøgningen med at blive skrevet på få dage uden inddragelse af 
organisationer. Ansøgningen blev skrevet med fokus på de emner som der var 
forventet enighed om og med åbenhed til at kunne præcisere indholdet senere. 
Ansøgningen er nu imødekommet, dvs. at VBN har fået 3 millioner til år 2016. 
 
VBN har hidtil fundet ny finansiering hvert år, hvilket har givet dårlig kontinuitet og 
krævet meget arbejde. 
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Udenrigsministeriet har meddelt at man fra 2017 sendes arbejdet om oplysning om 
verdensmålene i udbud. Bevillingen for 2016 er derfor kun en overgang, men vi har 
mulighed for at finde en bedre governance struktur og gøre VBN klar til at vinde 
udbud i 2017. EU-lovgivning pålægger UM at lave et udbud selvom der vil være en idé 
i at bygge videre på VBNs struktur og erfaringer. 
 
Spørgsmålet for dagens møde er todelt: Hvordan skal opgaven løftes i 2016, og 
hvordan får vi lavet en mere langsigtet robust struktur for 2017 og frem. 
 
I løbet af første kvartal af 2016 skal vi have fundet en mere robust og fremtidssikret 
løsning på finansieringen. 
 
Vi skal finde ud af hvordan civilsamfundsorganisationerne kan byde ind i et udbud, og 
får defineret hvilken rolle civilsamfundsorganisationerne skal have i fremtidens 
Verdens Bedste Nyheder.  
 
Globalt Fokus’ koordinationsgruppe har meddelt at man ønsker at Verdens Bedste 
Nyheder i sin nuværende form lukkes ned med udgangen af 2015, og udbredes til en 
bredere interessentkreds i 2016. 
 

Forslag til strategi, organisation og NGO-relationer for det nye Verdens Bedste 
Nyheder  
v. afgående formand for VBN’s styregruppe Mads Klæstrup Kristensen og 
sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen 
 
Thomas fremlagde planen for 2016: 
 
Det som ligger fast ift. bevillingen / allerede er kendt: 

 VBN er med i Women Deliver konsortiet. Særudgave af VBN avis i maj. 

Nyheder og vinkler hertil efterlyses fra organisationer. 

 Folkemøde og Roskilde Festival 

 MX tv i s-togene hver 20. minut 

 MX avis med nyhed hver uge 

Det der skal udvikles: 

 Verdenstimen i Folkeskolen 

 Nyt morgenevent koncept baseret på de nye verdensmål 

 Stærkere erhvervspartnerskaber 

 Ny europæisk udviklingsuge? Den europæiske kommission synes at 

morgenevent-konceptet er spændende, vil muligvis lave en europæisk 

udviklingsuge i alle medlemslande. 

Mads Klæstrup fremlagde forslag om ny governance for VBN, hvor man opsætter en 
selvstændig organisation – dvs. som hverken er afhængig af Globalt Fokus eller 
Folkekirkens Nødhjælp. Formelt eksisterer den nuværende styregruppe kun indtil 
31.12.1015 hvorfor en ny struktur gerne kan iværksættes hurtigt – gerne inden 
01.04.2016. Strukturen i korte træk: 

 Danida / den aktør som bevilliger finansieringen (via udbud fra 2017), skal 

ikke sidde med ved bordet i styregruppen.
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 Den nye bestyrelse skal bestå af aktører fra FN, virksomheder og 

civilsamfundsorganisationer. Bestyrelsen kan desuden inddrage eksperter. De 

fire aktørgruppers antal af repræsentanter kan være ens, eksempelvis to, så 

bestyrelsen har 8 medlemmer – eller der kan være en overvægt af CSOer og 

virksomheder, f.eks. tre repræsentanter.

 Danida / UM foreslås at udpege bestyrelsesmedlemmerne ud fra en liste af 

kandidater valgt i regi af Globalt Fokus.

Strukturen skal finpudses, men Mads beder om mandat til at VBNs styregruppe 
arbejder videre ad den vej. 
 
Diskussion af forslaget: 

 Der blev stillet spørgsmål til rationalet bag at UM udpeger 

bestyrelsesmedlemmer – at det ikke nødvendigvis er i organisationernes 

interesse. Det skal også afklares om det er muligt ift. udbudsregler at tilbyde 

UM beslutningsret ift. bestyrelsesmedlemmer (samtidigt med at UM 

finansierer). Hvad der UMs baggrund for udvælgelse? Der blev svaret, at UMs 

rolle som udpeger af bestyrelse kan forpligte UM. Det er vigtigt at UM påtager 

sig ejerskab for at kommunikere udviklingsmålene til danskerne. Vi skal 

desuden holde os for øje at UM lægger op til stor egenbetaling fra 

civilsamfundsorganisationer og erhvervsliv.

 Der blev rejst spørgsmål om hvorfor det er holdningen at Globalt Fokus bør 

give afkald ejerskabet af VBN – om det er i Globalt Fokus’ og 

medlemsorganisationes interesse – og hvem der kan træffe den beslutning.

 Det blev pointeret, at der er brug for at VBNs strategi samtænkes med Globalt 

Fokus’ strategi på længere sigt. Derfor kan dette møde ikke give mandat til 

VBNs strategi – i stedet bør Globalt Fokus’ generalforsamling den 25. januar 

2016 behandle dette sammen med governance-spørgsmålet. 

 Det er bydende nødvendigt at VBN får en holdbar governance-struktur. 

Strategi og organisering hænger tæt sammen. De to spor bør køres samtidig, 

og vedtagelse bør ske ved Globalt Fokus’ generalforsamling i januar 2016. 

 VBN sekretariatet skal have råderum og energi til at lave kreative løsninger – 

det må ikke blive kvalt af bestyrelse og governance. Bestyrelsen og strategien 

skal lægge en klar linje for sekretariatet, og skærpe sekretariatets arbejde.

 Som civilsamfund skal vi tænke grundlæggende over hvordan vi 

kommunikerer, for der er brug for et klarere budskab om udvikling i disse 

tider med nedskæringer. VBN skal ikke være det eneste kommunikations-

tiltag fra civilsamfundsorganisationerne. Det skal afklares hvilken del VBN bør 

varetage (f.eks. Verdensmålene) og hvad der bør varetages andetsteds f.eks. i 

regi af Globalt Fokus. VBNs mandat bør gøres klarere (skærpes).

 VBN bør have en bredere interessentkreds, hvor erhvervslivet får en 

formaliseret forpligtelse. Alle aktørgrupper i bestyrelsen skal bidrage 

finansielt. Vigtigt at vi diskuterer hvad virksomhedernes rolle skal være – 

kommunikation eller handling (CSR)? Det er vigtigt at en fælles kampagne om 

verdensmålene også rækker ud til det øvrige danske civilsamfund – dvs. ud 

over de internationalt-engagerede medlemmer af Globalt Fokus. 
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 Der blev rejst betænkeligheder ved den nye struktur med flere medejere ift. 

hvordan civilsamfundsorganisationerne ejerskab (nærhed til) og kontrol med 

kampagnen sikres.

 VBN har formået at skabe stor folkelig inddragelse og engagement. VBN bør 

fortsat været meget ambitiøst. Det bør adskille sig fra andre 

kommunikationsbureauer som kunne byde i udbudsrunden.

 Kommentar om at indikatorer bør være i relation til kendskab til 

verdensmålene, udviklings- og civilsamfundsarbejde, og ikke snævert 

kendskab til VBN.

VBNs styregruppe har formelt sidste møde før jul og kan ikke fortsætte arbejdet i 
2016. Det blev foreslået, at VBNs styregruppe videregiver opgaven til interesserede 
personer (fra Ibis, Børnefonden, MS, FKN og Red Barnet), der sætter sig sammen og 
fortsætter arbejdet om et oplæg til en ny struktur. Det skal munde ud i et forslag til 
Globalt Fokus’ generalforsamling den 25. januar 2016. 
 
Det er en (alternativ) mulighed at VBN indtænkes som en del af den nye governance-
struktur for Globalt Fokus, der skal vedtages til samme generalforsamling den 25. 
januar 2016. Dette forslag vil ikke komme fra Globalt Fokus’ Koordinationsudvalg, 
hvilket betyder at interesserede medlemsorganisationer skal udarbejde et sådant 
forslag.  
 
Globalt Fokus generalforsamling den 25. januar 2016 skal træffe beslutningen om 
VBNs struktur.  
 

Orientering om indstillingen til et nyt VBN hos FN, Danida og erhvervslivet  
v. konsulent Morten Emil Hansen 
 
Morten Emil Hansen har interviewet udvalgte civilsamfundsorganisationer, 
Udenrigsministeriet, UNDP, Dansk Industri, COOP og Novo Nordisk.  
 
COOP ser et stort potentiale i VBN, vil muligvis lave en kampagne om ”Verdens Bedste 
Forbruger”. De kunne være en interessant partner i morgen-eventet. 
 
Novo Nordisk ser Verdensmålene som et kompas for deres virksomhed, og er særligt 
interesseret i internationalt samarbejde på vækstmarkederne.  
 
Begge virksomhedssamarbejder har stort potentiale i et længere strategisk 
samarbejde. 
 

Drøftelse af Globalt Fokus’ fremtidige rolle i en ny VBN organisation - herunder en 
første drøftelse af eventuel indstilling til den ekstraordinære generalforsamling i GF 
vedr. VBN. 
 
Der blev ikke tid til punktet (ud over det, der er angivet under punkt 4), men det blev 
foreslået, at det skal diskuteres videre i Globalt Fokus. 
 
Lars Udsholt konkluderede at den ekstraordinære generalforsamling for Globalt Fokus 
den 25. januar 2016 bør bruges til at diskutere og beslutte om VBN overgår til en 
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ny ”ekstern” struktur dvs. om Globalt Fokus beslutter at give afkald på ejerskabet for 
VBN – eller behandle evt. alternative indkomne forslag til hvordan VBN organiseres 
som en del af eller i relation til Globalt Fokus.   
 

Tilkendegivelser fra medlemskredsen om hvilke organisationer, der ønsker at være 
medstiftere af det nye VBN 
 
Punktet udgik pga. tidsmangel. 
 

Eventuelt 
 
Næste møde i CSO Forum er den 18. januar 2016 kl 13-15 på Globalt Fokus. Mødet 
ligger på dette tidspunkt kort tid før Globalt Fokus’ ekstraordinære generalforsamling. 
 
Globalt Fokus’ ekstraordinære generalforsamling finder sted den 25. januar 2016 fra 
kl 14. Invitation udsendes separat.  
 
Den 17. december 2015 afholder Verdens Bedste Nyheder konference på Eigtveds 
Pakhus. Se mere her.   
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