16. januar 2019

Kommissorium for Samskabelsesrådet
Samskabelsesrådet
Samskabelsesrådet er et uafhængigt råd bestående af aktører fra civilsamfundet,
erhvervslivet og Silkeborg Kommune.
Vision
Samskabelsesrådets vision er at skabe en bevægelse hen imod et samfund, hvor vi
finder nye løsningsmodeller på komplekse udfordringer på tværs af sektorer i en
samskabelsesproces, og løser udfordringerne.
Baggrund
Vi lever i et samfund med højt forandringstempo og stigende kompleksitet, der
vedvarende udfordrer lokalsamfundet fra nye kanter. Lokalt er der brug for en
løbende nytænkning, der involverer alle sektorer – civilsamfund, erhvervsliv og
kommunen –, når der skal skabes løsninger, som adresserer de aktuelle og
morgendagens problemstillinger i Silkeborg Kommune.
I Samskabelsesrådet mener vi, at et levende og frugtbart lokalsamfund udvikles i
samspillet mellem mennesker på tværs af samfundsskel, og at vi som mennesker i
et lokalsamfund har brug for hinanden. De gode løsninger på tidens udfordringer
udvikles, når der sammen løftes og forskellige tilgange, forståelser og erfaringer
involveres omkring fælles platforme.
Samskabelsesrådet vil etablere og understøtte lokale tværgående platforme, som
afsæt for udvikling af samskabelsesprocesser, der bidrager til Silkeborg Kommune
som et fortsat godt sted at leve for børn, unge og voksen.
Målgruppe
Målgruppen er borgere i Silkeborg Kommune.
Samskabelsesrådet kan inden for rammerne af kommissoriet fokusere på særlige
målgrupper.
Indsatser
Initiativer og aktiviteter:
Samskabelsesrådet igangsætter aktiviteter, som understøtter visionen.
Samskabelsesrådet er initiativtager til Folkemødet i Silkeborg.
Indsamle og udbrede viden:
• Samskabelsesrådet indsamler og udbreder viden om samskabende processer
og gode historier.
• Samskabelsesrådets medlemmer sætter samskabelse på dagsordenen i egne
netværk.
Sparring:

•

•

Samskabelsesrådet yder sparring til mennesker, foreninger, erhvervsliv, den
kommunale administration og politikere i relation til konkrete initiativer, der
har til formål at løse udfordringer gennem nye typer af
samarbejder/samskabelse.
Samskabelsesrådet tilbyder sin hjælp til at løfte en række udvalgte initiativer
eller projekter. Initiativerne/projekterne skal have fokus på udfordringer, som
søges løst gennem nye praksisser og samarbejder.

Succeskriterier for indsatserne i 2019 - 2020
• Samskabelsesrådet har igangsat minimum en større aktivitet årligt, som har
resulteret i, at der er fundet nye løsninger på minimum tre udfordringer for
mennesker i Silkeborg.
• Samskabelsesrådet har faciliteret samarbejder mellem forskellige aktører.
• Der er afholdt et Folkemøde i 2019.
• Flere er blevet bekendt med samskabelse og Samskabelsesrådet.
Organisering
Samskabelsesrådet består af 12-14 ligeværdige medlemmer. Den offentlige sektor,
den private sektor og civilsamfundet er hver repræsenteret med minimum tre
medlemmer. Rådet er selvsupplerende.
Medlemmerne af Samskabelsesrådet mødes fire til seks gange årligt. Møderne i
Samskabelsesrådet ledes på skift af medlemmerne. For hvert konkret initiativ
Samskabelsesrådet sætter i gang, placeres et tydeligt ansvar for initiativet hos en
eller flere medlemmer af rådet.
Tidsramme
Samskabelsesrådet arbejder i 2-årige perioder, og ved afslutningen af en periode
beslutter rådet, om rådet skal fortsætte i yderligere 2-år.
Økonomi/ressourcer
Samskabelsesrådet har som udgangspunkt ingen økonomiske midler.
Silkeborg Kommune bidrager med sekretariatsbetjening. Sekretariatet har bl.a. til
opgave at etablere en videnbank, at bidrage med igangsættelse af aktiviteter og at
søge midler til projekter, som understøtter Samskabelsesrådets arbejde.
Evaluering
Der foretages årligt en kvalitativ evaluering af Samskabelsesrådets arbejde på årets
sidste møde i Samskabelsesrådet. Der evalueres på i hvilken grad:
- Samskabelsesrådet er lykkes med at igangsætte initiativer, som resulterer i
nye løsninger på komplekse udfordringer.
- Samskabelsesrådet lykkes med at koble nye aktører sammen på tværs.
- Samskabelsesrådet har bidraget med at igangsætte initiativer, som sætter
nye ressourcer i spil. Et særligt fokus er her på at bringe de ressourcer i spil,

som er hos den femtedel af danskerne mellem 18- og 70 år, som oplever, at
stå på kanten af de fællesskaber, som andre mødes i.
- Samskabelsesrådet er lykkes med at indsamle og udbrede viden om
samskabende processer og gode historier.
- Samskabelsesrådets medlemmer har sat samskabelse på dagsordenen i egne
netværk
- Samskabelsesrådet har ydet sparring og hjælp til at løfte udvalgte initiativer.
Samskabelsesrådet drøfter desuden, hvordan rådet undgår at blive en elitær enhed,
når rådet er selvsupplerende. Herunder om der skal være et rotationsprincip, hvor
medlemmer eksempelvis sidder i rådet 3 år ad gangen.

