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Kommissorium 

Styregruppe for investeringsprojektet ” Et hjem fører til uddannelse” - mellem Den Sociale Investeringsfond og Roskilde 
Kommune 

 

Indledning 

I december 2021 indgik Roskilde Kommune og Den Sociale Investeringsfond en aftale om et socialt investeringsprojekt. 
Investeringsprojektet vedrører en tidlig forebyggende indsats til 28 unge med usunde boligsituationer med henblik på at opnå 
tilknytning til uddannelse eller job. 

Investeringen er nærmere beskrevet i aftalegrundlaget: Tilsagn om betinget tilskud til Roskilde kommune til brug for indsats til unge 
med usunde boligsituationer (december 2021). 

Styregruppens formål 

Styregruppe vil modtage rapporteringer om resultatopnåelsen og de aftalte indsatser. Styregruppen drøfter udfordringer og kan træffe 
beslutninger om eventuelle korrigerende tiltag eller justeringer, men det er Roskilde Kommune, der har ansvaret for indsatsen 
gennemførelse. Drøftelserne er på et overordnet niveau, og afrapporteringerne skal således ikke indeholde personfølsomme 
oplysninger. 

Styregruppen har også fokus på læring der opnås fra investeringen både i forhold til den konkrete indsats i Roskilde Kommune, men 
også indsatsen som et socialt investeringsprogram. Styregruppen koordinerer ekstern kommunikation af læring fra 
investeringsprojektet.  

Styregruppens opgaver 

Styregruppens opgaver er: 

 Følge fremdriften i indsatsen og følge op på resultatopnåelsen og betalingsforligtigelserne. 
 Drøfte den læring indsatsen giver anledning til med udgangspunkt i afrapporteringerne. 
 Træffe beslutninger om eventuelle justeringer af den sociale investering, såfremt resultatopnåelsen måtte give anledning 

hertil (fx målgruppen, ændringer i indsatsen og justeringer i betalingsmekanismen). 
 Kommunikation og vidensdeling med relevante parter. 

Sammensætning af styregruppen 

Styregruppen sammensættes af de to aftaleparter. Styregruppen har følgende medlemmer: 

 Den Sociale Investeringsfond – Investeringschef og specialkonsulent  
 Roskilde Kommune – Sekretariatschef, Jobcenterchef, leder af Ungeguiden og projektleder  
 

Der er mulighed for, at relevante aktører kan deltage ad hoc, afhængigt af styregruppemødernes dagsordener.  

Sekretariats betjening og mødekadence 

Styregruppen fungerer i den periode, hvor de sociale investeringer løber dvs. indtil den sidste tilbagebetaling i juni 2027. Der 
afholdes minimum 2 møder om året i styregruppen. 

Styregruppens sekretariat varetages af projektlederen fra Roskilde Kommune med sparring fra Den Sociale Investeringsfond. 
Projektlederen er ansvarlig for at indkalde til møder,udsende dagsordensmateriale og udsende referat efter mødet. Følgende punkter 
vil altid indgå i dagsordenen: 

 Afrapportering om aktiviteter.   
 Afrapportering om betalingsmål og evt. øvrige resultater.   
 Regnskabet (én gang årligt).    

 


