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Unfold your talent 

VIA University College 
   

VIA School of Business, Technology & Creative Industries 

Kommissorium – (CSR gruppe) VIA Design & Business 

Fundamentet for gruppens arbejde er illustreret i vedhæftede illustra-
tion kaldet ”dåbsattesten”. Denne danner grundlag for dette kommiso-
rium. 
Gruppens navn er i proces. 
Gruppens fagområdet er: CSR, bæredygtighed, ansvarlighed, cirkulær 
økonomi, SDG og resillience i en virksomhedskontekst (herefter blot 
benævnt CSR) 

 
1  
Gruppens medlemmer og organisering. 
CSR gruppen for VIA Design & Business medlemmer er undervisere, 
forskere eller andre ansatte, der arbejder med CSR emner i relation til 
virksomhedsdrift. 

 
Gruppen kan invitere relevante ressourcepersoner til at deltage i mø-
der og nedsætter ad hoc- arbejdsgrupper ved behov.  
 
Gruppen refererer til centerlederen for VIA FoU Design & Business. 

2  
Gruppens formål og arbejdsområder 
Udvalget udvikler og koordinerer indsatsen indenfor CSR. 
Arbejdsområdet er både internt rettet (i VIA) og eksternt rettet. 
 
Formålet med udvalget er specificeret i dåbasattetesten. 
 
Gruppens platform er formidling og udvikling samt at skabe, opsamle 
og dele  viden indenfor fagområderne CSR, bæredygtighed, ansvarlig-
hed, cirkulær økonomi i en virksomhedskontekst. 
 
Gruppens vision er at blive en praksisnær videnshub indenfor oven-
nævnte fagområde. 
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3  
Gruppens mandat og succeskriterier 
Mandat 
Sammensætningen af repræsentanter sikrer, at gruppen 
har de fornødne kompetencer til at formidle, udvikle, igangsætte og ko-
ordinere aktiviteter inden for CSR i regi af FoU centeret i VIA Design & 
Business. 
 
Der er afsat et budget til afholdelse af f.eks. interne arrangmenter, fo-
redragsholdere og daglig drift. 
 
Succeskriterier:  
At gøre VIA University College synligt så bredt som muligt indenfor 
virksomheders arbejde CSR. 
(NOTE 19/12: bliver konkretiseret) 
 
Kommissoriet revideres og opdateres efter behov. 

4  
Mødefrekvens 
 
Seks gang om året eller efter behov. 
Hvert halvår er et af møderne et heldagsmøde, hvor der kan arbejdes i 
dybden. 

 

5  
Kommunikation  
Der udarbejdes dagsorden og mødereferater i forbindelse med hvert 
møde, der placeres på gruppens projektwebsted. 
Tovholder for gruppen sørger for mødeindkaldelser og formidling af 
dagsorden. Referat i (beslutningsnotatform) laver deltagerne på skift. 
 
 
Udformet af gruppens medlemmer pr. 01-12-2017 
 
Hanne Bøttcher, hanb@via.dk 
Lisbeth Jensen, ljen@via.dk 
Poul-Erik Jørgensen, pejo@via.dk 
Thomas Østergaard, thos@via.dk 
Trine M. Nielsen (tovholder), trni@via.dk, M: +45 8755 4413 
 
 


