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Referat  

Styregruppemøde Forum for Kapacitetsudvikling d. 24. august 
2015 kl. 09.30-12.30 

Mødet foregik på Globalt Fokus i Himmelrummet (3. sal). 

 

Deltagere: Helle Schierbeck (PLAN), Jeef Bech (CISU), Katrine Ohm Dietrich (GF), Andreas 
Dybkjær-Andersson (GF) 

Afbud/Ikke til stede: Helle Gerber (MS), Birgitte Ramussen (FKN), Rina Trautner 
Lauritzen (GF) 

 Dagsordenpunkt Indhold Videre 
proces/beslutnin
g/ansvarlige 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 
fra mødet d. 8. juni 
2015  

 

Referatet med kommentarer blev godkendt. 

Årshjul og forretningsorden blev også 
godkendt – det lægges ud offentligt til 
orientering.  

Diskussion af formatet for 
styregruppemødernes referater, som 

ønskes kortere og mere 
beslutningsfokuserede. 

Redskab: At for-person efter hvert 
punkt/diskussion samler op og 
konkluderer. 

Det besluttes at 

fremover skal 
referater være 
kortere: 1) kort 
baggrund, 2) 
beslutninger.  

 

3. Kvalificering af 
konceptnoter for 2016 

Baggrund: Det er blevet besluttet at køre videre med 
de to eksisterende arbejdsgrupper under Forum for 
Kapacitetsudvikling. Konceptnoterne fra sidste år 
justeres på baggrund af kommentarer og behov, der 
har vist sig i første halvår af 2015. Udkast til 
konceptnoterne gennemskrives, og de kvalificeres 
yderligere på medlemsworkshoppen 10.9.  

 

Et udsnit af overvejelser og forslag, som kom op 
i diskussionen:  

- Er der taget højde nok for nyt politisk 
landsskab i konceptnoter? Skrives ind i 
starten. 

Katrine 
gennemskriver 
konceptnoter på 
ny, og de 
kvalificeres 

yderligere på 
medlemsworksh
oppen 10/9. 
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- Kan man i 2016 i højere grad sætte 
fokus på udfoldelse af forandrings-
kapacitet /omstilling under indsatsen 
Kapacitetsudvikling og organisatorisk 
læring?  

- Der blev diskuteret hvordan paradigmer 
og filosofisk baggrund for 
styringsmekanismer med fordel blive en 
del af det fremtidige arbejde i 
indsatserne. 

- Der kom et nyt forslag, om at fokusere 
på et spor med ledere – et 
lederudviklingsspor – i samarbejde med 
CSO Forum. CSO Forum spørges om 
dette. Det blev diskuteret hvordan det 
bedst kan organiseres – som internt 
forløb for styregrupperne eller hvordan 
kan Globalt Fokus lave relevant 
kapacitetsudvikling for lederne i 
medlemsorganisationerne? 

- Der blev rejst et flag ift ikke ”overgøre” 
måling og dokumentation. Der blev 
stillet spørgsmål ved om CSOer køber 
præmissen i for høj grad.  

- Der blev stillet spørgsmålet: I hvilket 
regi ligger RAM hhv. politisk proces og 
kapacitetsudvikling, hvilket ikke er 
endeligt landet.  

 

4. Monitorering af 
indsatser 

Baggrund: Der skal udvikles et M&E system for 
forummets arbejde og for indsatserne. Vi er i gang 
med arbejdet, og der foresli 

Diskussionen kom ind på:  

- Forholdet mellem kapacitetsopbygning og 

kapacitetsudvikling, og hvordan GFs aktiviteter 
spiller ind i det. Og hvordan man ser at 
kapacitetsopbygning bidrager til organisatorisk 
effekt. 

- Der blev stillet spørgsmålet til om de konkrete 
indikatorer på hhv. den ene indsats og på 
styregruppens arbejde kan forenkles? Har vi 
brug for det hele? F.eks. baseline. Kan vi bruge 

outcome-mapping metode? 

- Forslag om at vælge ud og fokusere på færre 
elementer i succeskriterierne -  f.eks. ud fra 
kriterier som ”expect (2-3 ting), like (2-3 ting), 

love (2-3 ting) to see”.  Dvs. vælge det ud som er 

Katrine 
udarbejder en ny 
version på 
baggrund af 
inputs.  
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vigtigst for at vi kan lære noget og blive bedre 

fremadrettet.  

5. Planlægning af 
Forummøde 

Baggrund: Til november skal der afholdes 
forummøde. Der er behov for at drøfte formål, 
indhold og plan for mødet. Der skal findes endelig 
dato, der er foreslået den 9. november.  

Forummødet er første møde efter 
generalforsamlingen, og der skal vælges 
styregruppe.  

Eventuelle input udefra skal være aktualitet 

for danske CSOer, udviklingsbistand etc. 
Der aflægges en beretning. 

Katrine sørger 
for at 
styregruppen på 
email følger op 
på inputs til 
forummødet.  

Katrine og Helle 

skriver 
beretning. 

6. Reviderede 
puljeretningslinier 
 

Baggrund: Reviderede puljeformater blev udsendt til 
styregruppe og bevillingsudvalg 10.7. Der vil her 
blive lejlighed til at tage principelle overvejelser op i 
den henseende.  

De reviderede puljeformater har afledt en 
diskussion af, hvem der har initiativret til 

ændringer i puljen. Det er nu besluttet at 
næste revision af puljen skal ligge forår 
2017. 

Følgende overvejelser blev rejst under 
mødet:  

- Optimering er godt – samtidigt er 
det med at være ydmyg, så det ikke 
bliver lagt større krav på ansøger-

organisationer – dvs. ved nye krav 
skal lade andre falde væk.  

- Formel kompetence skal være på 
plads: Der indstilles til at fremtidige 

ændringer skal ind over 

styregruppen. Dette for at afklare: 
Hvem kan lave ændringer ved 
retningslinjer (initiativret) – samt 
ansøgningsskemaer – hvornår er de 
reelt ændringer ved retningslinjer.  

- Egentlig revision af retningslinjer 
bør kun ligge med interval dvs. f.eks. 
hvert andet år.  

Forslag til revisionsproces: 

 

Det blev 
besluttet at tage 
forslag til 
revisionsproces 

og initiativret 
med i KU.  
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1) Ændringer af grundlæggende 
vurderingskriterier bør gå omkring KU.  
2) Procedurer fremadrettet kan være at 
sekretariatet samler input fra 
kalibreringsmøder og 
bevillingsudvalgsmøder.  
3) Styregruppen beslutter ud fra en 
fremstilling af dette informationsgrundlag, 
hvilke ændringer.  
4) Hvis styregruppen er uenige, skal disse 
ændringer diskuteres i KU. 

7. Opfølgning – 
evaluering af CS 
politikken  

Baggrund: Evalueringskontoret har skrevet ud og 
inviteret civilsamfundsorganisationer til at bidrage 
til anden fase af evalueringen af 
civilsamfundspolitikken. 

Der blev informeret om fase II af evaluering 
af CS politikken. Den politiske proces ligger 
i udgangspunktet i arbejdsgruppen 
Civilsamfundets vilkår og råderum.  

GF og CISU tager 
den videre. 
Tages op af 
arbejdsgruppen 

Civilsamfundets 
vilkår og 
råderum og 
informeres på 
CSO Forum og 
evt. KU.  

8.  Eventuelt 

 

Under eventuelt blev rejst et 
opmærksomhedspunkt om vigtigheden af 
fremadrettet at se på hvordan man kan 
styrke organisationernes kapacitet ift. 
udbud (service contracts etc.). 
Konkurrence-elementet er nyt: Hvordan 
gør vi det på et ordentligt måde, så vi ikke 
bliver et opsplittet miljø – så vi kan 
samarbejde om det politiske og evt. 
kapacitetsudvikling– og på andre måder 
konkurrere? 
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