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INSPIRATIONSSKABELON: FORRETNINGSORDEN 

OVERSKRIFT

F.eks. "Forretningsorden for bestyrelsen for XX helhedsplan"

PERIODE

Fra hvilken dato til hvilken dato fungerer bestyrelsen

FORMAND

Skriv navnet på bestyrelsesformanden

MEDLEMMER

List navnene på bestyrelsens medlemmer

BESTYRELSESBETJENER

Skriv navnet på bestyrelsesbetjeneren og betjenerens opgaver (f.eks hvordan der sikres kobling mellem 

følgegrupper og bestyrelser, samt hvilke dokumenter betjeneren har ansvar for at levere forud for møderne).

ANTAL ÅRLIGE MØDER

Beskriv hvor mange møder der afholdes årligt og evt. hvornår på året de afholdes. 

MØDERNES LÆNGDE

Beskriv evt. et fast mødetidspunkt og længde på møderne

UDSENDELSE AF DAGSODEN

Skriv hvor mange uger inden mødet dagsordenen skal være udsendt. Skriv også hvem der skal have godkendt 

dagsordenen inden udsendelse.

INDHOLD PÅ MØDERNE

Beskriv de overordnede rammer for hvilke dagsordenspunkter, der skal være på møderne. F.eks. om bestyrelsen 

skal have drøftelsespunkter eller møderne skal være rene beslutnings- og orienteringsmøder. 

Under udarbejdelsen af helhedsplanen lavede I et kommissorium. I dette beskrev I det overordnede formål med 

bestyrelsens arbejde, bestyrelsens kompetencer og ansvar. Hvis I ønsker en mere detaljeret rammebeskrivelse 

for jeres samarbejde i bestyrelsen, herunder f.eks. retningslinjer og roller på bestyrelsesmøderne, kan I bruge 

denne Forretningsordenskabelon som inspiration. 

En forretningsorden kan hjælpe medlemmerne af bestyrelsen, til at forstå deres rolle og dermed at udfylde 

den. Formålet med en forretningsorden er blandt andet at sikre, at det organisatoriske arbejde omkring 

helhedsplanen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et grundlag, der er enighed om. Forretningsordenen 

er et supplement til kommissoriet. 
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BESLUTNINGER

Beskriv hvornår mødet er beslutningsdygtigt. Beskriv også f.eks. hvem der har stemmeret, om deltagerne i 

bestyrelsen har personlig stemmeret eller om der f.eks. er én stemme pr. organisation. Træffes der beslutninger 

ved simpelt flertal eller enighed? 

DIALOG ML. MØDERNE

Beskriv om der skal afholdes formøder og hvem der afholder formøder. Beskriv også hvilken information 

bestyrelsesmedlemmerne skal have mellem møderne. 

REFERAT

Skriv hvilken form for referat der tages af møderne. Er det beslutningsreferater eller referater, der også gengiver 

mindretalsudtalelser og drøftelser. 


