
Kommissorium for styregruppen for ÖKS projekterne Kobra og 
Yggdrasil 
 
 
Formål 
Formålet med styregruppen er at sikre, at ÖKS projekterne Kobra og Yggdrasil gennemføres 
som beskrevet i ansøgningen, og at aktiviteterne i de enkelte partnerlande gennemføres, som 
landene har planlagt dem. Formålet er yderligere at sikre implementering og udbredelse af de 
opnåede erfaringer og resultater gennem styregruppens medlemmer og deres respektive 
baglande. 
 
Styregruppens konstituering  
Styregruppen sammensættes af 3 repræsentanter fra hvert land, alle med et indgående 
kendskab til de berørte politikområder og de problemstillinger, der knytter sig til at realisere 
løsninger, der kræver et samarbejde på tværs af politikområderne. Det tilstræbes derfor at 
sikre repræsentation af regionale aktører, der er centrale for at sikre et frugtbart samspil 
mellem det uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitiske område.  
 
Styregruppen består af 10 medlemmer, der udpeges således:  

• 1 formand (Formanden udpeges af Lead partner institutionen, Region Midtjylland) 
• 3 repræsentanter fra Sverige 
• 3 repræsentanter fra Norge 
• 3 repræsentanter fra Danmark 

 
Lead partner, Region Midtjylland, stiller sekretariatsbistand til rådighed for styregruppen. 
 
Medlemmerne er udpeget for hele projektets levetid, 2016 -2018.  
 
Styregruppen kan beslutte at invitere repræsentanter fra andre relevante aktører samt 
relevante ressourcepersoner, f.eks. arbejdsmarkedets parter, relevante 
virksomhedsrepræsentanter eller personer med særlig viden, til sine møder. 
 
 
Kommissorium/styregruppens opgaver  
Styregruppens primære opgaver er:  
 

• At sikre den regionale tværgående forankring og prioritering af indsatsen med henblik 
på at sikre den langsigtede merværdi, der er skabt i projektet. 

• At følge projekternes gennemførsel og sikre, at de gennemføres som beskrevet i 
ansøgningen. Styregruppen har således mandat til at stoppe/ændre aktiviteter, der ikke 
følger projekternes overordnede formål. 

• At komme med input til projekternes aktiviteter, hvis rammerne for projekterne ændres 
væsentligt, det kan f.eks., dreje sig om ny lovgivning, ændrede økonomiske 
forudsætninger etc. 

• At sikre at der udarbejdes en implementeringsplan mhp. at sikre projekternes 
aktiviteter efter projekternes afslutning.  

• At arbejde for udbredelse af projekternes resultater og de indsamlede erfaringer mhp. 
at sikre implementering heraf i relevante institutioner, dvs være en aktiv del af 
projekternes kommunikationsstrategi. 

 
 
Styregruppen bestemmer selv sin forretningsorden.  
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