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Kommissorium for boligsociale følgegrupper, helhedsplan 2021 – 2025 

Ringparken, Motalavej og Sydbyen 

Kommissorium for Ringparkens boligsociale følgegruppe 2021-2025  

Følgegruppens overordnede formål og funktion 

Følgegruppen er et rådgivende organ nedsat af En Fælles Indsats’ bestyrelse. Følgegruppen 
er et forum for gensidig orientering og samarbejde med fokus på medlemmernes aktive 
rolle i området og deres aktive bidrag til udmøntningen af de godkendte aktiviteter under 
helhedsplanens virke i Ringparken.  

Følgegruppens overordnede formål er: 

-  at understøtte samspillet mellem helhedsplanens indsatser/aktiviteter og øvrige lokale 
initiativer, som er målrettet beboerne i Ringparken.  

- at holde afdelingsbestyrelser/beboere orienteret om fremdriften af helhedsplanen.  

Forsøgsordning 

Bestyrelsen for En fælles Indsats tildeler som en forsøgsordning for år 2022 følgende 
beslutningskompetence til følgegruppen:  

- Udmøntning af 40.000 kr. Midlerne skal udmøntes til konkrete aktiviteter/projekter ud fra 
de formål og indsatsområder, som er beskrevet i den godkendte helhedsplan.  
Der udarbejdes særskilte retningslinjer for puljens anvendelse. 
Den lokale koordinator for En Fælles Indsats skal sikre, at formål og formalia overholdes i 
udmøntningen.  
 
Ordningen evalueres af Bestyrelsen for En Fælles Indsats i samarbejde med følgegruppen. 
Bestyrelsen træffer derefter beslutning om, hvorvidt ordningen skal forlænges.  

  

Forslag til ændringer i helhedsplanens aktiviteter  

Én gang om året vil der være mulighed for, at følgegruppen evaluerer på de godkendte 
aktiviteter under helhedsplanen 2021-2025. Eventuelle ændringsforslag vil blive forelagt 
bestyrelsen for helhedsplanen, som er den øverste myndighed og har 
beslutningskompetencen vedr. ændringsforslag omhandlende den godkendte helhedsplans 
virke. 
 

Årligt møde med bestyrelsen for En Fælles Indsats 

Én gang om året vil følgegruppen desuden blive inviteret til et dialogmøde med Bestyrelsen 
for En Fælles Indsats med henblik på gensidig orientering om, og evaluering af, 
helhedsplanens virke. 
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Sammensætning 

Følgegruppen består af:  

- De til enhver tid siddende formænd for Ringparkens fire afdelingsbestyrelser. 

Undtagelsesvis kan en anden end afdelingsformanden blive medlem af gruppen. Dette 

kræver, at afdelingsbestyrelsen har en begrundet beslutning herom.  

- Den lokale koordinator fra helhedsplanen 

- 1 Kommunal repræsentant (udpeget af SKs administration)  

- 1 Repræsentant fra lokalpolitiet 

- Beboerhusets daglige leder  

Andre relevante aktører kan inviteres ad-hoc  

Mødeafviklinger 

Som udgangspunkt afholdes møder kvartalsvis, dvs. 4 møder årligt. Opstår der behov for 

ekstraordinære møder, vil helhedsplanens lokale koordinator indkalde til det. 

 

Helhedsplanens lokale koordinator er mødeleder og ansvarlig for dagsorden samt 

referater.  

 

Dagsorden for ordinære møder udsendes mindst 5 dage forud for mødet.  

Forslag til dagsorden eller øvrige forslag til behandling på mødet fremsendes mindst 7 dage 
før mødet til helhedsplanens lokale koordinator. 
 
Referatet godkendes på selve mødet og udsendes hurtigst muligt derefter. Referatet vil 

indgå som bilag til bestyrelsesmøderne.   

Tavshedspligtregler 

Følgegruppens medlemmer er underlagt samme form for tavshedspligt som i andre 
lignende fora.  
 

Dato for ikrafttrædelse mv. 

Kommissoriet træder i kraft efter godkendelse i helhedsplanens bestyrelse.  
Bestyrelsen har kompetencen til at ændre eller nedlægge følgegruppen. 
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Kommissorium for Motalavejs boligsociale følgegruppe 2021-2025  

Følgegruppens overordnede formål og funktion 

Følgegruppen er et rådgivende organ nedsat af En Fælles Indsats’ bestyrelse. Følgegruppen 
er et forum for gensidig orientering og samarbejde med fokus på medlemmernes aktive 
rolle i området og deres aktive bidrag til udmøntningen af de godkendte aktiviteter under 
helhedsplanens virke i Motalavej.  

Følgegruppens overordnede formål er: 

-  at understøtte samspillet mellem helhedsplanens indsatser/aktiviteter og øvrige lokale 
initiativer, som er målrettet beboerne på Motalavej.  

- at holde afdelingsbestyrelser/beboere orienteret om fremdriften af helhedsplanen.  

Forsøgsordning 

Bestyrelsen for En fælles Indsats tildeler som en forsøgsordning for år 2022 følgende 
beslutningskompetence til følgegruppen:  

- Udmøntning af 40.000 kr. Midlerne skal udmøntes til konkrete aktiviteter/projekter ud fra 
de formål og indsatsområder, som er beskrevet i den godkendte helhedsplan.  
Der udarbejdes særskilte retningslinjer for puljens anvendelse. 
Den lokale koordinator for En Fælles Indsats skal sikre, at formål og formalia overholdes i 
udmøntningen.  
 
Ordningens evalueres efter første år af Bestyrelsen For En Fælles Indsats i samarbejde med 
følgegruppen. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om, hvorvidt ordningen skal 
forlænges.  

  

Forslag til ændringer i helhedsplanens aktiviteter  

Én gang om året vil der være mulighed for, at følgegruppen evaluerer på de godkendte 
aktiviteter under helhedsplanen 2021-2025. Eventuelle ændringsforslag vil blive forelagt 
bestyrelsen for helhedsplanen, som er den øverste myndighed og har 
beslutningskompetencen vedr. ændringsforslag omhandlende den godkendte helhedsplans 
virke. 
 

Årligt møde med Bestyrelsen for En Fælles Indsats 

Én gang om året vil følgegruppen desuden blive inviteret til et dialogmøde med Bestyrelsen 
for En Fælles Indsats med henblik på gensidig orientering om, og evaluering af, 
helhedsplanens virke  
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Sammensætning 

Følgegruppen består af:  

- Medlemmerne af Kvarterhusledelsen 

- Den lokale koordinator fra helhedsplanen 

- 1 Kommunal repræsentant (udpeget af SK’s administration)  

- 1 Repræsentant fra lokalpolitiet  

Andre relevante aktører kan inviteres ad-hoc  
 

Mødeafviklinger 

Som udgangspunkt afholdes møder kvartalsvis, dvs. 4 møder årligt. Opstår der behov for 

ekstraordinære møder, vil den lokale koordinator for En Fælles Indsats indkalde til det. 

 

Den lokale koordinator for helhedsplanen er mødeleder og ansvarlig for dagsorden samt 

referater.  

 

Dagsorden for ordinære møder udsendes mindst 5 dage forud for mødet.  

Forslag til dagsorden eller øvrige forslag til behandling på mødet fremsendes mindst 7 dage 
før mødet til den lokale koordinator. 
 
Referatet godkendes på selve mødet og udsendes hurtigst muligt derefter. Referatet vil 

indgå som bilag til bestyrelsesmøderne. 

   

Tavshedspligtregler 

Følgegruppens medlemmer er underlagt samme form for tavshedspligt som i andre 
lignende fora.  
 

Dato for ikrafttrædelse mv. 

Kommissoriet træder i kraft efter godkendelse i helhedsplanens bestyrelse.  
Bestyrelsen har kompetencen til at ændre eller nedlægge følgegruppen. 
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Kommissorium for Sydbyens boligsociale følgegruppe 2021-2025  

Følgegruppens overordnede formål og funktion 

Følgegruppen er et rådgivende organ nedsat af En Fælles Indsats’ bestyrelse. Følgegruppen 
er et forum for gensidig orientering og samarbejde med fokus på medlemmernes aktive 
rolle i området og deres aktive bidrag til udmøntningen af de godkendte aktiviteter under 
helhedsplanens virke i Sydbyen.  

Følgegruppens overordnede formål er: 

-  at understøtte samspillet mellem helhedsplanens indsatser/aktiviteter og øvrige lokale 
initiativer, som er målrettet beboerne i Sydbyen.  

- at holde afdelingsbestyrelser/beboere orienteret om fremdriften af helhedsplanen.  

Forsøgsordning 

Bestyrelsen for En fælles Indsats tildeler som en forsøgsordning for år 2022 følgende 
beslutningskompetence til følgegruppen:  

- Udmøntning af 40.000 kr. Midlerne skal udmøntes til konkrete aktiviteter/projekter ud fra 
de formål og indsatsområder, som er beskrevet i den godkendte helhedsplan.  
Der udarbejdes særskilte retningslinjer for puljens anvendelse. 
Den lokale koordinator for En Fælles Indsats skal sikre, at formål og formalia overholdes i 
udmøntningen.  
 
Ordningens evalueres af Bestyrelsen For En Fælles Indsats i samarbejde med følgegruppen. 
Bestyrelsen træffer derefter beslutning om, hvorvidt ordningen skal forlænges.  

  

Forslag til ændringer i helhedsplanens aktiviteter  

Én gang om året vil der være mulighed for, at følgegruppen evaluerer på de godkendte 
aktiviteter under helhedsplanen 2021-2025. Eventuelle ændringsforslag vil blive forelagt 
bestyrelsen for helhedsplanen, som er den øverste myndighed og har 
beslutningskompetencen vedr. ændringsforslag omhandlende den godkendte helhedsplans 
virke. 
 

Årligt møde med Bestyrelsen for En Fælles Indsats 

Én gang om året vil følgegruppen desuden blive inviteret til et dialogmøde med Bestyrelsen 
for En Fælles Indsats med henblik på gensidig orientering om, og evaluering af, 
helhedsplanens virke  
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Sammensætning 

Følgegruppen består af:  

- Den lokale koordinator fra helhedsplanen 

- Medlemmerne af Sparringsgruppen 

- 1 Kommunal repræsentant (udpeget af SK’s administration)  

- 1 Repræsentant fra lokalpolitiet 

- Beboerhusets daglige leder  

andre relevante aktører kan inviteres ad-hoc  

 

Mødeafviklinger 

Som udgangspunkt afholdes møder kvartalsvis, dvs. 4 møder årligt. Opstår der behov for 

ekstraordinære møder, vil den lokale koordinator for En Fælles Indsats indkalde til det. 

 

Den lokale koordinator for helhedsplanen er mødeleder og ansvarlig for dagsorden samt 

referater.  

 

Dagsorden for ordinære møder udsendes mindst 5 dage forud for mødet.  

Forslag til dagsorden eller øvrige forslag til behandling på mødet fremsendes mindst 7 dage 
før mødet til den lokale koordinator. 
 
Referatet godkendes på selve mødet og udsendes hurtigst muligt derefter. Referatet vil 

indgå som bilag til bestyrelsesmøderne. 

  

Tavshedspligtregler 

Følgegruppens medlemmer er underlagt samme form for tavshedspligt som i andre 
lignende fora 
 

Dato for ikrafttrædelse mv. 

Kommissoriet træder i kraft efter godkendelse i helhedsplanens bestyrelse.  
Bestyrelsen har kompetencen til at ændre eller nedlægge følgegruppen. 

 


