15. maj 2018

Kommissorium

Styregruppen for Human First
Baggrund og formål
I Human First samarbejder VIA University College, Region Midtjylland og
Aarhus Universitet om at styrke uddannelse, forskning og udvikling på
sundhedsområdet. Samarbejdet er forankret i en styregruppe, som løbende
kan nedsætte programgrupper inden for udvalgte strategiske indsatsområder, samt ad hoc arbejdsgrupper mv. efter behov.
Styregruppen er det eneste faste forum i Human First. Styregruppen beskæftiger sig primært med at definere og skabe fremdrift i konkrete strategiske indsatsområder. Herudover kan styregruppen nedsætte arbejdsgrupper til at løfte opgaver, som ligger uden for de strategiske indsatsområder,
ligesom styregruppen kan behandle enkeltstående sager, der rejses af partnerorganisationerne.
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Sammensætning og udpegning
Styregruppen består af ledelsesrepræsentanter fra de tre partnerorganisationer.
VIA University College: 4 pladser
Region Midtjylland: 7 pladser
Aarhus Universitet, Health: 5 pladser
Herudover udpeger kommunerne via KOSU1 to repræsentanter (observatører).
Organisationerne udpeger hver især personer til posterne. Blandt de udpegede skal være:
Direktør, VIA Sundhed
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Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region.
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Koncerndirektør (sundhedsområdet), Region Midtjylland
Dekan, Health, Aarhus Universitet

Herudover deltager sekretariatsmedarbejdere fra hver organisation.
Opgaver
Styregruppen har følgende opgaver:
Ansvar for samarbejdets overordnede strategi og indsatser
Proaktivt bidrage til udvikling og fremdrift
Hjælpe og bistå programgrupperne i udmøntningen af de strategiske
indsatser
Forbinde strategiske satsninger i hhv. Human First og hjemorganisationerne
Profilere samarbejdet internt og eksternt
Styrke samarbejdsrelationer med kommuner og sikre kobling til de
relevante kommunale samarbejdsfora
Aktivt opsøge muligheder for samarbejde med bl.a. erhvervslivet om
forskning, uddannelse og udvikling
Søge inspiration og samarbejdsrelationer i udlandet
Tage sig af løbende sager vedr. samarbejdet i Human First
Gensidig orientering om unilaterale eller bilaterale tiltag af interesse
for samarbejdspartnerne
Som led i at hjælpe og bistå programgrupperne i udmøntning af de strategiske indsatser, udpeger styregruppen et af sine medlemmer som sponsor for
hver programgruppe. Sponsoren skal:
Fungere som sparringspartner og kontaktperson for programgruppen
og dens formandskab
Være forbindelsesled mellem styregruppen og programgruppen,
f.eks. ved at overlevere viden og afstemme forventninger
Følge fremdriften i programgruppens arbejde og rejse eventuelle udfordringer over for styregruppens formandskab
Det tilstræbes, at sponsoren kommer fra samme organisation som tovholderen for den pågældende programgruppe (se kommissorium for programgrupper), da det er forventningen, at der herved sikres det bedste grundlag
for tæt samarbejde mellem sponsor og tovholder.
Formandskab
Styregruppens formandskab består af den øverste ledelsesrepræsentant fra
hver partnerorganisation. Formandskabet er Human Firsts ansigt udadtil, og
formandskabet har en særlig rolle i forhold til at definere og fastholde den
strategiske ambition for samarbejdet. Formandskabet mødes efter behov.
De tre medlemmer af formandskabet varetager på skift funktionen som
formand på styregruppens ordinære møder. Funktionen varetages i perioder
på et år ad gangen, og som udgangspunkt skifter formandsfunktionen i forbindelse med sommerferien. Formanden sekretariatsbetjenes fra egen organisation og har følgende opgaver:
Indkalde til ordinære møder i styregruppen
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Sammensætte dagsorden på baggrund af input fra egen organisation
såvel som de øvrige parter
Lede styregruppemøderne
Godkende udkast til referat inden det sendes til kommentering i styregruppen
Fordele ansvar for udarbejdelse af fælles punkter mellem de tre organisationer

Mødekadence og sekretariat
Styregruppen holder ordinære møder 4 gange om året. Møderne varer som
udgangspunkt 2 timer. Herudover kan styregruppen tage på inspirationsture
og afholde seminarer, workshops mv. efter behov.
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