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FORORD 

 
Vi ønsker jer tillykke med, at I har valgt at indgå i et EQUAL 
udviklingspartnerskab. Dermed vil I nu sammen kunne udforske alle 
mulighederne og møde de tilhørende udfordringer ved at samarbejde på 
tværs af nationale grænser. 
 
Guiden til Tværnationalt Samarbejde er den ene af flere vejledninger, der 
skal støtte en effektiv gennemførelse af EQUAL-programmet. 
 
Som hjælp til at huske afgørende punkter i "rette" tid har vi struktureret 
Guiden i forhold til den rækkefølge, i hvilken vi tror, at udfordringerne vil 
melde sig undervejs. 
 
Det er altså ikke hensigten, at man skal gennemlæse Guiden "fra A til Z" på 
én gang, men hellere et kapitel eller et afsnit ad gangen, før den omhandlede 
del af arbejdet planlægges. Teksten er desuden interaktiv med adskillige 
hyperlinks og henvisninger til andre kilder. 
 
Vi håber, at I jævnligt vil vende tilbage og søge rettidig vejledning her i 
Guiden under hele gennemførelsen af jeres tværnationale samarbejde under 
EQUAL - og også senere. 
 
Ideen om at udarbejde denne Guide blev første gang ført ud i livet i 
begyndelsen af EQUAL-programmet i 2001 og opgaven er siden da blevet 
løst af en arbejdsgruppe om tværnationalt samarbejde bestående af en 
række medlemsstater. Den oprindelige Guide er blevet revideret i lyset af 
erfaringerne fra første runde og under hensyn til den reviderede 
kommissionsmeddelelse om anden runde af EQUAL-initiativet. 
 
Der er blevet draget vigtig lære af generel art, hvad angår den tværnationale 
dimension i udviklingsprogrammer som EQUAL. Mange af anbefalingerne i 
Guiden er meget bredt anvendelige inden for tværnationalt samarbejde. I alle 
nuværende og fremtidige programmer med en tværnational komponent vil 
man således kunne trække på en stor del af de tips og den vejledning, som 
findes i dette dokument. 
 
Som det vigtigste håber vi imidlertid, at I som EQUAL-udviklingspartnerskab 
vil få gavn af Guiden. 
 
Vi ønsker held og lykke med det tværnationale samarbejde i jeres 
udviklingspartnerskab! 
 

 
 

 
Bemærk: Alle eksempler i Guiden omhandler tværnationale samarbejdsaftaler (TSA / eng: TCA) og ikke 
individuelle udviklingspartnerskaber (UP). Nærmere oplysninger om hver enkelt TSA kan findes i ECDB under 
"TCA search" ved at indtaste TCA-nummeret efterfulgt af et %-tegn i feltet "free text search". 
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At forstå EQUAL 

1 
EQUAL  

 
”EQUAL handler om at lære” 

 
 
1.1 Nøglefaktorer 
 
EQUAL: 
 

• fungerer inden for de bredere rammer af den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES) 
 

• løber i praksis fra 2001-2008 
 

• fremmer nye fremgangsmåder til bekæmpelse af alle typer forskelsbehandling og uligheder 
på arbejdsmarkedet ved at: 

 
► stimulere innovation / påvisning / validering af nye tilgange og mekanismer til 

opnåelse af politiske resultater ("policy delivery") 
 

► støtte samarbejde mellem nøgleaktører og berørte parter omkring en fælles 
strategi og handlingsplan, der øger deres handlings- og indflydelseskapacitet 

 

► lette udveksling af god praksis og overføre de indhøstede erfaringer til 
beslutningstagere og ansvarlige ude i praksis 

 

► støtte tværnationalt samarbejde og erfaringsudveksling - og derigennem styrke den 
europæiske dimension i beskæftigelsen og integrationen 

 
EQUAL adskiller sig fra andre aktuelle programmer og initiativer derved, at innovation på nationalt 
plan via udviklingspartnerskaber (UPer) integreres med tværnationalt samarbejde og 
udveksling af god praksis. Dette betyder, at partnerskaberne også bør beskæftige sig med 
yderligere innovation, fælles udviklingsarbejde og målrettet udbredelse sammen med andre 
partnere i Europa. 
 
1.2 EQUAL-initiativets ni temaområder  
 
EQUAL-initiativets temaområder er direkte relateret til de ti retningslinjer i den europæiske 
beskæftigelsesstrategi (EES) med tilføjelse af en kapacitet til at finansiere partnerskaber, der 
arbejder med asylansøgere. Ikke alle medlemsstater har samtlige temaområder blandt deres 
prioriteringer. 
 
Indholdet af et bestemt EQUAL-temaområde i en given medlemsstat indgår i nogle tilfælde i mere 
end én EES-retningslinje. 
 
Den europæiske beskæftigelsesstrategi, EES, der blev lanceret på Luxembourg-topmødet i 1997, 
giver en praktisk ramme for en europæisk arbejdsmarkedsstrategi. Nogle brede prioriteter for den 
europæiske beskæftigelsesstrategi afstikkes hvert år i form af de europæiske retningslinjer for 
beskæftigelsen. Disse retningslinjer omsættes derefter i nationale handlingsplaner for 
beskæftigelsen (NAP), som beskriver hvert enkelt lands tilsagn om handling i løbet af det 
pågældende år. 
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1.3 Nationale temaer 
 
Nedenstående skema giver et overblik over de temaer, hvorunder udviklingspartnerskaberne 
finansieres under anden runde af EQUAL, samt over den omtrentlige procentdel af det samlede 
nationale budget, der bevilges til hvert tema. Vær opmærksom på, at dette kun har til formål at give 
et fingerpeg om, hvor man muligvis vil kunne finde relevante partnere. Da forskellige temaer i 
forskellige medlemsstater i nogle tilfælde kan have ensartet indhold, tilrådes det, at man enten 
informerer sig nærmere i de mere specifikke landebriefinger (Country Briefings), som vil blive lagt 
ud på EQUAL netstedet i løbet af efteråret 2004. Man kan også henvende sig direkte til 
forvaltningsmyndigheden eller til de nationale støttestrukturer (NSS) for det relevante land. 
Adresserne findes på EQUAL netstedet. 
 

 A B C D E F G H I 
A 42 % 8 %  13 % 14 %   12 % 6 % 

B fr 36 %  19 %  27 %  11 %  2 % 
B nl 29 % 2 % 7 % 7 % 29 %  7 % 7 % 3 % 
CY 41 %      41 %  7 % 
CZ 18 % 5 % 14 % 14 % 14 % 12 % 5 % 5 % 5 % 
D  39 % 5 % 7 % 6 % 10 % 12 % 5 % 5 % 6 % 

DK 35 %    16 %   33 % 8 % 
E 30 % 6 % 15 %  15 %  13 % 18 % 1 % 

EE 50 %      40 %  2 % 
EL 23 % 9 % 15 % 13 % 10 % 12 % 3 % 7 % 3 % 
F 20 % 10 % 9 % 9 % 19 % 9 % 15 %  2 % 

FIN 33 % 8 %  20 %  20 %  10 % 2 % 
HU 42 %    39 %   8 % 3 % 

I 27 % 3 %  25 % 27 %   10 % 3 % 
IRL 37 %  10 %  19 % 9 % 12 %  5 % 
LT 69 %      20 %  3 % 

LUX 50 %      32 %  13 % 
LV 53 %      34 %  5 % 
MT 25 %  25 %    25%  15 % 
NL 32 % 2 % 11 % 4 % 14 % 8 % 15 % 5 %  4 % 
P 27 % 3 % 14 % 5 % 3 % 20 % 8 % 7 % 3 % 

PL 34 %   27 %  21 % 9 %  2 % 
SK 20 % 13 %  23 %  21 %  12 % 3 % 
SL 60 %    15 %   15 % 2 % 
SW 32 %  14 %  32 %   9 % 6 % 

UK gb 30 % 10 % 10 % 10 % 13 % 13 %  5 % 5 % 
UK ni 59 %       31 %  

 
 
1.4 Finansiering af innovation 
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Formålet med EQUAL er at skabe og finansiere nyskabende indfaldsvinkler til lokale, nationale 
og europæiske arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger. Ideen består i at udvikle og afprøve ideer 
og derefter at overføre innovation og nyttige erfaringer til politik og praksis. Dette indbefatter 
overførsel af løsninger, metodik eller fremgangsmåder fra den ene sammenhæng til den anden for 
dermed at gøre den relevante politik eller praksis mere effektiv. 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=detart.cfm&nav_id_menu=2&art_id=10954&lang_id=5


Via innovation kan man: 
 

• udvikle helt nye politikområder og metoder 
• udforme og udnytte nye kombinationer af eksisterende politikområder og metoder. 

 
 
Innovation kan forekomme på mange forskellige måder. Den kan være: 
 

• procesorienteret - afprøvning og indførelse af nye praksisser, metoder eller værktøjer 
 

• målorienteret - definering af nye mål, udvikling af nye kvalifikationer eller åbning af nye 
beskæftigelsesområder 

 
• kontekstorienteret - udvikling af arbejdsmarkedssystemer eller andre strukturer via 

tilpasning af innovation fra en anden sammenhæng. 
 
Et nærmere indblik i innovationsprocessen findes i den definition af innovation fra Grønbogen om 
innovation (1995), som anvendes i Kommissionens meddelelse KOM/2000/0567:Innovation i en 
videnbaseret økonomi. 
 
 
1.5 Partnerskaber der styrker både interessenters og dårligt stillede 
målgruppers handlings- og indflydelseskapacitet 

 
EQUAL handler om partnerskab. Programmets udviklingspartnerskaber (UPer) finansieres med 
sigte på at afprøve løsninger til et bestemt problemområde. Ideen med partnerskabet er: 

• at bringe diverse organisationer, aktører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
sammen om at klarlægge årsagerne til problemer med forskelsbehandling og 
udelukkelse, at enes om relevante løsninger og i fællesskab at finde nyskabende 
måder at takle problemerne på 

 
• i fællesskab at overvåge, bedømme og videreformidle såvel vellykkede som mislykkede 

resultater af afprøvede løsninger 
 

• at virke inddragende ved at få både store og små organisationer (bl.a. offentlige 
myndigheder, arbejdsformidlinger, NGOer, virksomheder - især små og mellemstore, samt 
arbejdsmarkedets parter) med ind i partnerskaber, der tager fat om de reelle behov, som er 
relevante for partnerskabets definerede problemområde 

 
• at styrke både samarbejdspartnernes og de direkte involverede parters handlings- 

og indflydelseskapacitet ved at inddrage dem aktivt i planlægning, beslutningstagning og 
læringsaktiviteter 

 
• at styrke dårligt stillede målgruppers handlings- og indflydelseskapacitet ved at 

inddrage dem i beslutninger og sætte dem i stand til at udvikle færdigheder, hvormed de 
aktivt kan arbejde for at skabe deres egen fremtid 

 
• at sikre, at partnerskabets eget arbejde og forvaltning foregår på åben og 

gennemskuelig vis. 
 
Ovennævnte emner kan studeres mere i dybden i EQUAL Partnership Guide, der findes 
på EQUAL netstedet. 
 

 
Eksempel: En netportal til faguddannelse og bedømmelse af kvalifikationer 
(TCA 489 COMPETENCE EUROVISION) 
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Denne tværnationale samarbejdsaftale mellem fire lande - Belgien, Tyskland, Italien og 
Nederlandene - har arbejdet med certificering af erhvervskvalifikationer hos arbejdstagere og hos 
deres arbejdsgivervirksomheder. Der er anvendt en nyskabende udgave af Balanced Scorecard-

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=listdoc.cfm&nav_id_menu=10038&lang_id=5


metoden, som er udformet af udviklingspartnerskaberne med henblik på at imødekomme mindre 
firmaers behov. Afprøvningen af værktøjet har givet positive resultater, hvad effektiviteten angår. 
Partnerne har udviklet en fælles netportal, der leverer faglige uddannelsesforløb samt en metode til 
bedømmelse af erhvervskvalifikationer, indbefattet færdigheder erhvervet uden for akademiske 
miljøer. 
 
 
 
Bemærk: Alle eksempler her i Guiden omhandler tværnationale samarbejdsaftaler (TSA) og ikke 
individuelle udviklingspartnerskaber (UP). Nærmere oplysninger om hver enkelt TSA kan findes ved at søge i 
ECDB under "TCA search" og her indtaste det angivne nummer efterfulgt af et %-tegn i feltet "free text 
search". 
 
 
1.6 Udbredelse og overførsel af resultater til politik og praksis 
(mainstreaming) 

 
For, at de indhøstede erfaringer samt de strategiske resultater, metoder og produkter fra EQUAL 
skal kunne medvirke til forandring og forbedret praksis, må materialet gøres tilgængeligt og nyttigt 
ud over de partnerskaber, i hvilke det er udviklet. Alle UPer er forpligtet til at gøre en betydelig 
indsats for at fremlægge dokumentation for den gode praksis, som de har udviklet og afprøvet. Hvis 
arbejdsresultaterne viser sig at være relevante, nyttige og anvendelige i større målestok, bør 
arbejdet koncentreres om at udbrede og, så vidt muligt, overføre disse resultater til politik og 
praksis (mainstreaming). Dette gøres dels af udviklingspartnerskaberne selv og dels af de 
tematiske netværk, som oprettes både nationalt og tværnationalt for at sikre, at 
udviklingspartnerskaberne og deres arbejde sammenknyttes med fremtrædende beslutningstagere 
og ansvarlige i praksis.  
 
 

Udbredelse Overførsel til politik og praksis 
 

Videreformidling af erfaringer og resultater til 
berørte organisationer og institutioner, 
bevidstgørelse af offentligheden om de 
emner, som EQUAL arbejder med, samt 
udbredelse af de opnåede resultater til såvel 
den specialiserede som den ikke-
specialiserede offentlighed. 

Integration af de indfaldsvinkler og metoder, 
som er udviklet i EQUAL-regi, i dagligdags 
politik og gængse normer, idet man sikrer, at 
denne indflydelse udbredes videst muligt. 

 
Udviklingspartnerskaberne må selv udforme deres arbejde med henblik på horisontal og vertikal 
udbredelse såvel som overførsel til politik og praksis. 
 
Forpligtelsen til at overføre resultater fra praksis til politik ligger ikke alene hos 
udviklingspartnerskaberne. Medlemsstaterne står sammen om at bedømme og sammenligne 
UPernes arbejdsresultater og om at styrke udbredelsen af deres gode praksis i hele EU. 
 
Horisontal udbredelse og overførsel til 
politik og praksis (mainstreaming) 
 

Vertikal udbredelse og overførsel til 
politik og praksis (mainstreaming) 

Erfaringsudveksling mellem personer og 
organisationer, der arbejder med fælles eller 
beslægtede emner på regionalt, nationalt 
eller europæisk plan. 

Netværkssamarbejde med beslutningstagere, 
programledere og vigtige involverede parter 
for ad den vej at udvirke institutionelle, 
politiske, lovmæssige eller administrative 
ændringer inden for politik og lovgivning. 
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1.7 Samarbejde i internationale partnerskaber 
 

Tværnationalt samarbejde er en fast bestanddel af EQUAL. Det er altafgørende at sikre en høj 
kvalitet i dette arbejde. At drage lære gennem fremme og overførsel af knowhow og god praksis 
mellem partnerskaberne er et overordnet mål. Med tværnationalt samarbejde opnår 
medlemsstaterne og den europæiske politikudformning en enestående merværdi. Alle EQUAL 
udviklingspartnerskaber bidrager via: 
 

• Forberedelse, hvor hvert UP strukturerer sine nationale og tværnationale 
arbejdsprogrammer og danner partnerskaberne til at udføre disse programmer. Ved 
slutningen af denne fase (ca. 6 mdr.) skal udviklingspartnerskaberne fremlægge en fælles 
strategi i form af en udviklingspartnerskabsaftale (UPA). Aftalen skal omfatte en 
beskrivelse af, hvordan man agter at tilføje merværdi gennem samarbejde med 
udviklingspartnerskaber fra udlandet. Dette er en specifik tværnational samarbejdsaftale 
(TSA), der indgås med mindst én partner (sædvanligvis flere) fra andre medlemsstater. I 
Danmark er det et krav, at UPerne skal have mindst 2 partnere. 

 
• Gennemførelse, hvor disse fælles nationale og tværnationale arbejdsprogrammer udføres 

i løbet af en periode på omkring 2-3 år. 
 

• Udbredelse og overførsel til politik og praksis (mainstreaming), hvor man via tematisk 
netværkssamarbejde, benchmarking, peer reviews eller diskussionsfora fremmer 
udbredelsen af god praksis og ad denne vej påvirker national og europæisk politik. For at 
støtte valideringen og udvekslingen af god praksis er medlemsstaterne også i stand til at 
finansiere nogle helt nye partnerskaber, der alene har til formål at overføre EQUAL-
erfaringer til politik og praksis. (Meddelelse om EQUAL - “Fri bevægelighed for gode ideer” 
- KOM 2003/840 afsn. 11.4.17-18 ). Alle disse aktiviteter afvikles sideløbende med 
gennemførelsen og helt til slutningen af EQUAL-programmets støtteberettigelsesperiode. 

 
Det tværnationale samarbejde under EQUAL foregår på tre niveauer, nemlig: 
 

• mellem udviklingspartnerskaber fra to eller flere medlemsstater. Disse 
udviklingspartnerskaber skal være involveret i indbyrdes lignende eller supplerende 
aktiviteter, anvende fælles eller komplementære fremgangsmåder og være rede til at 
udvikle fælles strategier, metoder eller produkter. 

 
• mellem udviklingspartnerskabernes nationale tematiske netværk, hvor UPerne på 

europæisk plan udveksler erfaringer, som de har valideret inden for deres nationale 
tematiske netværk. Europa-Kommissionen fremmer dette arbejde ved dels at revidere de 
strategiske indfaldsvinkler og de EU-relevante resultater heraf, dels at sikre udbredelse til 
en Europa-dækkende drøftelse og til politiske diskussionsfora. 

 
• mellem forvaltningsmyndighederne henholdsvis de nationale støttestrukturer og 

fremtrædende personer/organisationer i hele EU. Inden for 
fællesskabsinitiativprogrammerne har de ansvarshavende forvaltningsmyndigheder 
forpligtet sig til at samarbejde tæt og at drage gensidig lære gennem arbejdsgrupper og 
møder samordnet af Europa-Kommissionen samt gennem direkte samarbejde mellem 
medlemsstaterne. 
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Denne Guide omhandler det første af aspekterne i det tværnationale samarbejde mellem 
udviklingspartnerskaber. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=listdoc.cfm&nav_id_menu=1074&lang_id=5


 
Vigtige forskelle mellem tværnationalt samarbejde under EQUAL og 
fremgangsmåderne under andre EU-programmer 
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EQUAL Andre EU-programmer 
 

EQUAL kræver en fælles national og 
tværnational indfaldsvinkel. 

Mere generelle strukturfondsprogrammer 
under EFRU og ESF kræver ikke (eller 
tillader i reglen ikke) noget tværnationalt 
element. LEADER ansporer til tværnationalt 
samarbejde men kræver det ikke. 

Udvælgelsen af tværnationale partnere er 
ikke geografisk forudbestemt eller 
begrænset. 

Størstedelen af det tværnationale 
samarbejde under INTERREG er fokuseret 
på iværksættelse af projekter og programmer 
på tværs af grænser. 

De tværnationale partnerskaber er 
sammensat af uafhængige nationale 
udviklingspartnerskaber. 

LEONARDO finansierer tværnationale 
projekter via en promoverende organisation 
eller kontrahent med ansvar for at forvalte 
alle aktiviteter udført af deltagere fra alle 
involverede medlemsstater. 



 

At forstå EQUAL 
 

2  
Tværnationalt samarbejde 

 
"Hvorfor arbejde tværnationalt? Man opdager nye måder at arbejde på, man 

lærer at anvende ny logik, man indhøster og udveksler ideer og man 
stimulerer kreative løsninger - endda under mindre stress" 

 
2.1 EQUALs tværnationale arbejde 
 
Under EQUAL foregår det tværnationale samarbejde på tre niveauer:  
 

• mellem udviklingspartnerskaber 
• mellem nationale tematiske netværk af udviklingspartnerskaber 
• mellem forvaltningsmyndighederne/de nationale støttestrukturer og nøglepersoner og -

organisationer i hele EU. 
 
Denne briefing omhandler tværnationalt samarbejde mellem udviklingspartnerskaber (UP). 
Tværnationalt tematisk netværkssamarbejde organiseres og forvaltes af Europa-Kommissionen i 
samarbejde med forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne. 
 

  Alle tværnationale partnerskaber under 
EQUAL… 

 

  

   

skal planlægge udveksling af information og 
erfaring, således at man får kendskab til 
hinandens ideer, strategier og aktiviteter 

 

  

   

 …og 
 

  

   

foretage sammenligninger samt parallel 
udvikling / afprøvning / validering af 

nyskabende metoder til den valgte fokusering 
for arbejdet 

 

  

   

Partnerskaberne vil også skulle beskæftige sig med 
et eller flere af følgende områder: 

 

  

 

import, eksport eller 
tilpasning af nye metoder, 

idet arbejdsresultater, som er 
afprøvet andetsteds, 

tilpasses ens egen situation 

  

fælles serviceydelses-, 
produkt- eller systemudvikling, 
hvor partnernes fælles evner 

og formåen kan føre til et 
fælles produkt, som overgår 
det, de hver især ville kunne 

skabe 

  

erfaringsudveksling ude i 
praksis gennem udveksling 

af partnere, ledere, 
praktikanter, undervisere 

osv. i kortere eller længere 
tid 

 

  
Tværnationalt samarbejde er en dynamisk proces og modellerne skal derfor ikke opfattes, 
som om de udelukker hinanden. Der er i EQUAL-initiativet indbygget nogle specifikke 
mekanismer og instrumenter med det formål at hjælpe udviklingspartnerskaberne. 
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 Et tværnationalt partnerskab kan anvende flere samarbejdsmodeller og tilpasse dem efterhånden, 
som relationerne udvikles og modnes, og partnernes aktiviteter skrider frem. Individuelle UP-
medlemmer kan medvirke i flere forskellige aktiviteter med deres tværnationale partnere, således at 
man inddrager alle partnere, herunder alle berørte parter, lige fra dårligt stillede målgrupper til 
beslutningstagere. 
 
 
2.2 Fordelene ved tværnationalt samarbejde 
 

 

Fordele for organisationer 
 
Strategiske og langsigtede fordele 

• muliggør deltagelse i europæiske netværk og opbygning af kontakter i andre medlemsstater, 
hvilket åbner døre for fremtidigt samarbejde og føjer en europæisk dimension til et UPs 
arbejdsplan 

• udvider adgangen til at holde sig ajourført om erhvervsmæssige udviklingstendenser i en 
bredere sammenhæng og dermed til at sammenligne med forskellige strategier for 
arbejdsmarkedspolitik og -praksis i andre medlemsstater 

• giver et UP og dets europæiske nøglepartnere en tydeligere profil og en merværdi i både 
kollegers og vigtige beslutningstageres øjne 

• øger bevidstheden om og forståelsen for relevante udviklingstendenser i EU-politikken 
 

Operationelle og kortsigtede fordele ved tværnationalt samarbejde 
• giver adgang til nye ideer og til at dele og drøfte ens egne ideer i en bredere sammenhæng 
• ansporer til brug af international erfaring og ekspertise til at afprøve og forbedre eksisterende 

kurser, materialer og metoder samt til at udvikle nye produkter 
• øger udvalget af nye erhvervspartnere, politisk allierede og tekniske samarbejdspartnere 
• gør det lettere at erhverve nye færdigheder og kvalifikationer 
• giver mulighed for at gennemføre forsøgsvirksomhed på områder af fælles interesse og for at 

styrke det gensidige erhvervspotentiale 
 
 
 

 

Nogle fordele for individuelle deltagere i tværnationalt samarbejde 
 

• styrker den enkeltes erfaringsbaggrund, sprog-/kommunikations- og andre færdigheder samt 
udvider hans/hendes europæiske perspektiv 

• udvider den enkeltes informations- og kontaktnet 
• giver bevidsthed om og forståelse for styrker og svagheder ved de nationale beskæftigelses- 

og uddannelsessystemer. 
• styrker den enkeltes selvbevidsthed, selvanseelse og selvtillid 
 

 
2.3 Udfordringer  
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Nogle velkendte udfordringer i tværnationale partnerskaber 

 

• Det tager tid og kræver engagement at udvikle et tværnationalt partnerskab. 
• Det er et tidkrævende arbejde at finde frem til de bedst egnede tværnationale partnere, især 

på grund af tidsfristerne i det  tværnationale "tidsvindue" (perioden efter indlægningen af 
detaljerede oplysninger om udviklingspartnerskabet i EQUALs fælles database, ECDB), 
hvorefter der kan dannes tværnationale partnerskaber. 

• Forhandling om et fælles tværnationalt arbejdsprogram med potentielle partnere. 
• At samarbejde i et partnerskab er et krævende forehavende, der indebærer fleksibilitet og 

kompromisvilje ud over egnede arbejds-, dokumentations- og overvågningsmetoder. 
• Processen lægger beslag på betydelige økonomiske og menneskelige ressourcer. 
• Man må løbe nogle risici, hvis der skal opnås kreative og nyskabende resultater. 



• Tværnationalt arbejde stiller nye krav til personalet om nye færdigheder og evner til at arbejde 
med forskelle på det kulturelle, kontekstuelle og sproglige plan. 

• Der er risiko for, at nogle af de tværnationale partnere er mindre engagerede, end man selv 
er, og at de måske endda opgiver undervejs, når de finder ud af, hvad samarbejdet 
indebærer. 

• Et vellykket tværnationalt partnerskab kræver vedvarende overvågning og løbende evaluering.
• Problemer vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder 
• Forskelle mht. kultur, organisation og arbejdsvaner. 
• Vanskeligheder med skiftende partnere i løbet af samarbejdet. 
• Personalets kontinuitet fra projektudformning til resultatudbredelse: Det bør så vidt muligt 

sikres, at man beholder de samme medarbejdere under hele forløbet, eller at der i det mindste 
kan henvises til dem som kontaktled til gavn for arbejdet. 

 
Til sidst... 
 
Tværnationalt samarbejde i EQUAL-regi bør få indflydelse på både politik og praksis. Men der er 
grænser for, hvad et enkelt partnerskab kan opnå. Det er vigtigt at forstå disse begrænsninger, at 
forudse udfordringer og at sætte sig realistiske og opnåelige mål. Overambitiøse 
udviklingspartnerskaber, der ikke klarer at nå deres mål, gør meget lidt nytte. UPer, der sætter sig 
realistiske mål og er beredt på de ventende udfordringer, kan derimod få en reel indflydelse. 
 
Hvad hører der til et sæt realistiske mål? En god opskrift er nedenstående "SMART"-formel, der 
anbefales af EQUAL partnerskabsgruppen og allerede benyttes af adskillige tværnationale 
partnerskaber. 
 
S  Specific - Specifikt 
M  Measurable - Måleligt 
A  Achievable - Opnåeligt 
R  Realistic - Realistisk 
T  Timebound - Tidssat 
 
At sætte sig disse specifikke, realistiske og opnåelige mål er en udfordring, som tværnationale 
partnerskaber nødvendigvis møder under udformningen af arbejdet i deres nationale 
udviklingspartnerskaber. Derfor yder EQUAL finansiering og har fastsat en minimumsperiode på 6 
måneder under forberedelsesfasen (tidligere Aktion 1).  
 
 
VIGTIGT!  
 
 
Den nærmere tilrettelæggelse af forberedelsesfasen varierer fra land til land. 
Udviklingspartnerskaberne må hver især forhøre sig angående de præcise krav og tidsplan, som er 
fastsat dels af hjemlandets forvaltningsmyndigheder, dels af de tilsvarende myndigheder i hvert af 
de potentielle partner-UPers hjemlande. Eksempelvis kan forskelle i de nationale tidsplaner for 
gennemførelsen gøre samarbejdet yderst besværligt, og dette konstaterer man bedst, inden man 
involverer sig for meget. (jf. de landespecifikke oplysninger vedrørende medlemsstaternes 
temaområder i Kapitel / Briefing nr. 1 samt linket til disse oplysninger, som findes på EQUAL 
netstedet.)  
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/transnational_co
-operati_1&vm=detailed&sb=Title 
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At blive parat 
 

3 
Forberedelse til tværnationalt samarbejde 

 
”De ægte tværnationale "bygmestre" har det dér lille plus. De er ikke 8-16-
arbejdere, de lægger en enorm mængde tid og energi i det. De tror på den 

sag, de arbejder for” 

 
3.1 Tilpasning af planerne i forhold til udviklingspartnerskabets mål 
 
Gode tværnationale partnerskaber opstår på grundlag af god forberedelse. Det er vigtigt, at 
planlægningen af det tværnationale samarbejde indgår i tilrettelæggelsen helt fra første færd. 
Derfor skal man sørge for, at de tværnationale målsætninger også er indbefattet i de nationale 
arbejdsprogrammer. 
 
Sørg for, at de tværnationale arbejdsplaner er i overensstemmelse med jeres 
udviklingspartnerskabs målsætninger 

 
Den første og afgørende afprøvning af værdien i et tværnationalt samarbejde består i at fastslå, 
hvilke fordele det kan tilføre jeres UP. Nedenstående type skema kan være en hjælp til at indkredse 
disse fordele, idet man sammenholder skemaet med udviklingspartnerskabets udtrykkelige 
målsætninger og ønskede resultater under hensyntagen til aspektet vedrørende lige muligheder 
(EO). 
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 Liste over 
hovedpunkterne 
i jeres nationale 
UPs arbejdsplan 

Hovedtræk i jeres 
tværnationale arbejdsplan 

Jeres UPs 
principper og 
mål vedrørende 
lige muligheder 

 

Hvilke 
tjenesteydelser, 
processer, systemer, 
produkter mv. stiler I 
efter at 
udvikle/forbedre? 

Fælles processer, 
systemer, produkter, 
forskning, 
udbredelsesaktiviteter 

Aspekter ved jeres UP-plan, som I vil 
prioritere som emner for samarbejde 
med de tværnationale partnere 
 
Aspekter i de tværnationale partneres 
arbejde, som de vil prioritere som emner 
for samarbejde 
 
Eventuelle nye produkter og aktiviteter, 
som er specielle for jeres tværnationale 
partnerskab 

Delte EO-produkter 
eller EO-produkter 
procuceret i 
fællesskab, 
forskningsaktiviteter, 
udbredelsesaktiviteter 
mv., herunder 
f.eks.EO-strategier 

 

Hvilke mål er jeres UP 
fokuseret på? 

Arbejdsmarkeds-
anliggender og dårligt 
stillede grupper, som I 
beskæftiger jer med 

Arbejdsmarkedsanliggender og dårligt 
stillede grupper, som det udvidede 
tværnationale partnerskab beskæftiger 
sig med 

Valgte EO-
anliggender og -mål 

 

Hvilke konkrete 
fordele forventer I af 
arbejdet? 

Indvirkning på 
støttemodtagere 
 
Indvirkning på 
partneres praksis 
 
Indvirkning på 
produkter/resultater 

Indvirkning på partnere, projektarbejdere 
og deltagere 
 
Indvirkning på partneres praksis 
 
Indvirkning på produkter/resultater 

Indvirkning på EO-
strategier og praksis 
 
Styrket bevidsthed 
om aspekter vedr. 
lige muligheder 

Hvilke innovative 
egenskaber har 
udviklingspartnerskabet 
og dets arbejde? 

Partnerskab, 
målgrupper, metodik, 
systemer og 
produkter/resultater, 
politik 

Sammensætning af lande, partnertyper, 
metodik, systemer, produkter/resultater 

Nye metoder og 
teknikker 

 

Hvilken merværdi 
forventer I af 
tværnationalt 
samarbejde? 

Nye metoder, 
processer/forskning, 
produkter/resultater 
 
Midler til forbedring af 
jeres egne processer, 

Understøtning af forskning i andre lande 
 
Komplementær politik relateret til praksis 
 
Dokumentation for international 
overførsel 

Eksempler på god 
praksis/praksis i nye 
sammenhænge 
 
Metoder til måling af 
indvirkning 



forskningsresultater 
produkter 

 
Peer reviews 
 
Internationale strategiforslag, 
praktiserede modeller eller produkter 

 
Eksempler på øget 
bevidsthed om 
aspekter vedr. lige 
muligheder 

 
En af de teknikker, der i høj grad var med til at holde gang i de tværnationale partnerskaber under 
første runde af EQUAL, kaldes Benchlearning. Denne metode sikrer, at der faktisk drages lære af 
erfaringen. Den basale logik består ganske enkelt i, at hvis man kan lære noget af andre, er der 
ikke megen mening i selv at gøre det hele om igen. 
 
Ideen bag Benchlearning er at flytte "bevisbyrden" for innovation fra forandringens fortalere over 
på dens modstandere. Sædvanligvis er det fortalerne, der skal bevise, hvad forandringen skulle 
gøre godt for. Benchlearning-princippet viser, hvordan og hvor et godt arbejdseksempel kan 
fremlægges, således at det bliver modstanderne, der må vise, hvorfor forandringen ikke burde finde 
sted. Yderligere oplysninger om Benchlearning findes på www.benchlearning.com. 
 
3.2 Realistisk planlægning 

 
Følgende planlægningstips kan være nyttige: 
 

• Prøv at inddrage mindst én person med tidligere erfaring i udfomning af 
tværnationale arbejdsprogrammer og forvaltning af tværnationalt samarbejde. Hvis 
ikke der i jeres UP findes en sådan person, tilrådes det at rådføre sig med én, der 
har denne erfaring fra EQUAL eller fra andre EF-programmer såsom Leonardo da 
Vinci, eller initiativer uden for EU-regi. 

 
• Sørg for, at hver UPs styregruppe og fremtrædende medlemmer forstår 

forpligtelsen til tværnationalt samarbejde og måden, hvorpå dette stemmer overens 
med de nationale arbejdsmål, planer og budgetrammer. 

 
• Afsæt tilstrækkelige ressourcer til det tværnationale arbejde. Hvis der er problemer 

med bevilling af tilstrækkelig tid og finansiering, bør disse løses straks og 
eventuelle nødvendige ændringer foretages. Lav en udførlig tjekliste over 
påkrævede ressourcer. 

 
• Sørg for, at alle UP-partnere spiller den aftalte rolle, påtager sig det aftalte ansvar 

og drager klare fordele af det tværnationale samarbejde. Herved opnås de bedste 
chancer for, at det tværnationale samarbejde under EQUAL bliver vellykket. 

 
• Sørg for, at alle jeres UP-partnere forstår og billiger den plan, I forhandler med 

jeres tværnationale partnere. Lad også udviklingspartnerskabets styregruppe 
godkende den tværnationale arbejdsplan. 

 
• Planlæg en regelmæssig kommunikation om de tværnationale fremskridt. 

Tilrettelæg særlige briefingmøder, et internt kommuniké eller nyhedsbrev og hav 
altid det tværnationale arbejde på dagsordenen til partnerskabsmøder. 

 
Eksempel: Fælles produkt- eller systemudvikling   (TCA 2094 MOTIVATION)  
Denne TSA, der har tre partnere, er i færd med: 
- en kortlægning af beskæftigelsesressourcer - alle de nationale udviklingspartnerskaber har samlet 
ressourcer og værktøjer i relation til beskæftigelse 
- en tværnational undersøgelse angående motivation - undersøgelserne gennemføres af alle de 
nationale UPers projektdeltagere og partnerne har aftalt at anvende fælles software-værktøj 
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Forberedelse til søgning af tværnationale partnere 
 

At finde de rette partnere vil være meget lettere, hvis der er klarhed om forventningerne og om, at 
de bedste partnerskaber kendetegnes ved, at alle har noget at bidrage med og alle har noget af 
værdi at modtage til gengæld. 
 

• Udarbejd en tjekliste med spørgsmål om potentielle partnere, som der skal findes svar på. 
 

• Udarbejd en klar og omfattende beskrivelse af jeres UPs tværnationale samarbejdsmål. 
 
3.3 Opbygning af et partnerskabsteam 
 

En koordinator med erfaring i tværnationalt arbejde har beskrevet den "ideelle" tværnationale 
medarbejders kvaliteter: "Hvis du ser på partnerskaber og grupper, der har fungeret godt, skyldes 
det i realiteten de folk, der har medvirket. Det var dem, der fik tingene til at ske. De ægte 
tværnationale "bygmestre" har det dér lille plus. De er ikke 8-16-arbejdere, de lægger en enorm 
mængde tid og energi i det. De tror på den sag, de arbejder for”. 
 

Det team, et UP bringer ind i et tværnationalt partnerskab, er dets vigtigste bidrag. Det er folkene, 
ikke planer og rapporter, der får samarbejdet til at fungere. 
 

I vellykkede tværnationale partnerskaber bør man: 
 

• have mindst én permanent kontaktperson, der kan sikre kontinuiteten ved at lægge en 
tilstrækkelig del af sin tid i den tværnationale aktivitet. Dette kan (men skal ikke) være 
lederen af det tværnationale team. Eftersom personlige relationer og tillid er afgørende 
ingredienser i ethvert effektivt samarbejde, vil personaleudskiftning kunne forårsage 
unødvendige forsinkelser og problemer. 

 

• om muligt have en person med gode sprogkundskaber. Alle medvirkende skal være 
oprigtigt interesserede og engagerede i at arbejde på tværs af landegrænser og kulturer. 

 

• på fyldestgørende vis have forklaret rationalet og indholdet af kerneelementerne i den 
obligatoriske tværnationale samarbejdsaftale til alle udviklingspartnerskabets partnere. 
Disse skal inddrages helt fra første færd og udspørges om deres konkrete interesser samt 
personlige erfaringer og målsætninger. 

 

• have personer med gode lederkvalifikationer og en vægtig erfaringsbaggrund i teamet. Et 
af medlemmerne bør om muligt have tidligere erfaring med tværnationalt arbejde. 

 

• have adgang til eksperter og praktisk udøvende, når der er brug for det. 
 

• være forsigtig med at uddelegere koordinations- og forvaltningsfunktioner - såsom 
partnersøgning og udformning af TSA til en enkelt deltager i partnerskabet - og sikre, at alle 
partnere i sidste ende bliver inddraget. Det tilrådes ikke at bruge ekstern bistand hertil. 

 
3.4 Opsøgning af potentielle tværnationale partnere 
 
For de fleste udviklingspartnerskaber vil partnersøgningen ikke kunne fuldføres, førend det 
"tværnationale vindue" (under forberedelsesfasen, tidligere Aktion 1) åbnes. Dette finder sted pr. 1. 
januar 2005, når alle medlemsstater har godkendt deres UPer og deres detaljerede informationer er 
indlæst i EQUALs fælles database (ECDB).  
 

Vær dog ikke bange for at starte tidligere. Der er nemlig en række skridt, I kan tage, så snart I har 
fået godkendt jeres udviklingspartnerskab: 
 

• kontakt enhver potentiel partner, som I kender eller har samarbejdet med før, og find ud af, 
om denne også er blevet godkendt 

 
• udarbejd noget konkret oplysningsmateriale om jeres udviklingspartnerskab til mulige 

partnere - en 1-sides sammenfattende beskrivelse af jeres UP på potentielle partneres 
nationale sprog er særlig nyttig. Ideelt bør det samme "resumé" indlægges i ECDB - med 
understregning af engagementet i tværnationalt samarbejde 
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• overvej at udarbejde en profilbeskrivelse af jeres ideelle tværnationale partnere - den vil 
gøre det lettere for dem at forstå, hvad I forventer af et partnerskab.  

 
Eksempel: Partnere behøver ikke at arbejde inden for samme temaområde 
(TCA 993 EMPOWER)  
Storbritannien har ikke afsat særskilt EQUAL-finansiering til temaområde G, der sigter på 
muligheden for at forene familie- og arbejdsliv. Udviklingspartnerskabet for U.K.-projektet under 
temaområde A, "Action for Carers and Employment" (ACE National), har valgt en østrigsk partner, 
Fempower, finansieret under temaområde G, som supplement til sit nationale arbejde. Den 
overordnede målsætning for den tværnationale samarbejdsaftale, Empower TCA, er at bekæmpe 
arbejdsløshed blandt plejeforældre såvel som kvinder og mænd med børn. Begge UPer fremstiller 
undervisningsmateriale og værktøjskasser til etablering af f.eks. mentorordninger og 
arbejdsgiverstøtte. Ligeledes vil partnerskabet give lejlighed til at udvikle og afprøve fælles 
retningslinjer for disse tjenesteydelser. 
 
3.5 Arbejdsstil, sprog og andre spørgsmål 
 
De organisationsmæssige forskelle mellem tværnationale partnere kan skabe problemer med 
hensyn til udarbejdelse af arbejdsplan, udveksling af ressourcer og udnyttelse af de fælles 
resultater. Sådanne forskelle kan f.eks. skyldes: 
 

• forskelle i størrelse - nogle udviklingspartnerskaber har kun to-tre partnere, mens andre har 
over tyve 

 

• forskelle i status - nogle udviklingspartnerskaber involverer store nationale eller regionale 
organer, mens andre er sammensat af små lokale organisationer eller samfundsgrupper 

 

• forskelle i forholdet til dårligt stillede personer - nogle er nært inddraget i arbejdet med 
disse, mens andre er mere optaget af at fremskaffe ressourcer og påvirke dem, der gør det 
direkte arbejde. 

 
Det er vigtigt, at organisationsmæssige uoverensstemmelser løses ved hjælp af 
kommunikationsværktøjer og andre af de midler, der er beskrevet her i Guiden, og at man ikke 
forveksler disse forskelle med kulturforskelle, som der ikke findes nogen nem løsning på. 
Organisationsmæssige forskelle skal overvindes for, at man kan opnå et vellykket samarbejde 
mellem partnerne. En præcis og omhyggelig definition af arbejdsplanen kan medvirke til at løse 
problemer af denne art. 
 
Kulturforskelle og en forskellig arbejdsstil kan forårsage større misforståelser og vanskeligheder 
end sprogforskelle. Sådanne vanskeligheder og misforståelser kan skyldes forskelle mht.: 
 

• holdninger til samfundet og social adfærd 
 

• virksomheds- og arbejdskultur 
 

• indstilling til tidsforbrug og overholdelse af tidsfrister 
 
Overvindelse af kulturforskelle og forskellig arbejdsstil indebærer udfordringer, men byder også på 
store læringsmuligheder. Hemmeligheden består i, at man hele tiden er bevidst om forskellene men 
samtidig arbejder sammen og lærer noget af og om hinanden. 
 
 
Eksempel: Samarbejde på tværs af kulturer    (TCA 1567 MIKIRI) 
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Det tværnationale partnerskab, Mikiri, møder på en kreativ måde udfordringen i at arbejde på tværs 
af kultur- og sprogbarrierer ved hjælp af nogle "handlemåder" til definering af principper og formål. 
F.eks. har partnerskabet udforsket essensen i ord som "innovation" ved at sammenligne det med 
en maskine bestående af mennesker, der hver især udfylder sin funktion i maskinen, eller 
"mangfoldighed" ved at lave skulpturer med påklædning i små multinationale grupper. Disse 
aktiviteter er ikke sprogafhængige men inspirerer til diskussion - på alle sprog, indbefattet det ikke-



verbale, når der er tale om mennesker uden fælles tungemål. Oplæggene er fokuseret på 
handlemåder, der ansporer til læring og rummer et eksperimentalt alternativ til kommunikation. 
 
 
Vær åben, giv udtryk for jeres forskellige forventninger og vær opmærksomme på jeres reaktioner 
over for adfærd, I oplever som mulige tegn på, at jeres forventninger ikke opfyldes. Bevidsthed om 
dette og evnen til at håndtere sådanne forskelle gennem en effektiv kommunikation er en af 
nøglerne til succes i jeres tværnationale samarbejde. 
 
Selv en god beherskelse af engelsk (eller et andet fællessprog) beskytter ikke nødvendigvis mod 
misforståelser. Det samme begreb kan opfattes forskelligt i forskellige nationale sammenhænge. 
Det kan være nyttigt at se nøje på denne omstændighed under etableringen af samarbejdet. Det 
betyder også, at brug af f.eks. tolke kun kan løse en del af sprogproblemet. 
 
De tids- og pengeressourcer, der ofres på teamforberedelsen - ud over, hvad der investeres i 
konkrete opgaver eller problemløsninger - vil sandsynligvis lønne sig i form af et team, som er 
bevidst om sin egen kultur og bedre i stand til at forstå andre og samarbejde med dem. Her vil de 
nationale støttestrukturer (NSSer) måske kunne rådgive om, hvor der er hjælp at hente. 
 
Alle medvirkende i tværnationale teams lærer noget, alene ved at være med. Men især hvis det er 
første gang, man deltager i tværnationalt arbejde vil oplevelsen ved det blive rigere, hvis det 
forberedes og understøttes med en struktureret indlæring. En god måde at opnå dette på er at 
deltage i et tværnationalt eller interkulturelt seminar. Der findes to slags seminarer, som kan 
kombineres: 
 

• seminarer, der giver deltagerne en bred forberedelse til interkulturelle dynamiske processer 
og ansporer dem til at reflektere over deres egne kulturelle holdninger og handlinger 

 
• specifikke seminarer med fokus på samarbejde med et bestemt land eller på et bestemt 

emneområde. 
 

 
3.6 Intellektuelle ejendomsrettigheder 
 
I ethvert tværnationalt partnerskab, der udbreder fælles produkter eller udvikler nye, må man være 
klar over, hvad der skal ske med de intellektuelle ejendomsrettigheder, som følger deraf. 
 
I intellektuelle ejendomsrettigheder ligger tilkendegivelsen af ideer. Sagt med andre ord, hvis noget 
skal anerkendes og beskyttes, må det eksistere fysisk. Ideerne skal beskrives i form af en bog, et 
softwareprogram, billedmateriale, en database osv. for at kunne anerkendes som intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Man kan beskytte sådanne rettigheder på en række måder, herunder med 
copyright, patenter, varemærke- og/eller designregistrering m.v. Det er vigtigt at skelne mellem 
intellektuelle ejendomsrettigheder og brugerrettigheder på produkter, der er udviklet i fællesskab. 
 
Det vigtigste er, at tværnationale partnere sørger for at drøfte spørgsmålet om intellektuelle 
ejendomsrettigheder indbyrdes og enes om de principper, der skal indgå i deres aftale. 
 
I de fleste tilfælde tillader partnerne hinanden fri afbenyttelse af hinandens materiale til gengæld for 
fuld anerkendelse. Der er dog nogle andre problemområder: 
 

• Rettighederne for tredjeparter, der som underleverandører har udviklet materiale eller 
software - disse rettigheder må aftales og forstås klart. 

 
• Hvad sker der, når et produkt udvikles i fællesskab - vil eventuelle rettigheder blive ligeligt 

fordelt, eller vil partnerne hver især få rettighederne til deres nationale version eller 
sprogversion? 

 
• Hvad skal der ske med indtægterne fra et eventuelt salg? (Bemærk, at dette emne også er 

omfattet af EU-bestemmelserne om støtteberettigelseskriterier). 
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For at løse ovennævnte og andre mulige problemer er det vigtigt, at partnerne taler med deres 
egne forvaltningsmyndigheder/nationale støttestrukturer og finder ud af, om der eksisterer nationale 
retningslinjer og regler. U.K. har en vejledning om intellektuelle ejendomsrettigheder på sin 
hjemmeside: http://www.equal.ecotec.co.uk/. En tilsvarende vejledning findes på Frankrigs 
hjemmeside: http://www.equal-france.com/. 
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Vent ikke med at gribe ind, til der eventuelt opstår en tvist om den intellektuelle ejendomsret, for så 
er det for sent!

http://www.equal.ecotec.co.uk/
http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/pdf/guide4.pdf


At blive parat 
4 

Søgning af tværnationale partnere 
 

"De nationale støttestrukturer bør gøre udviklingspartnerskaberne opmærksomme på, at 
deres egenbeskrivelse i det nationale ansøgningsskema ikke alene er beregnet til arkivering 

men også til partnersøgning i ECDB" 
 
4.1 Partnersøgning i andre medlemsstater 
  
Det kræver tid og organisering at finde tværnationale partnere og at indgå aftale om et 
arbejdsprogram med dem. Dette skal altsammen indpasses i den travle forberedelsesplan, mens 
udviklingspartnerskaberne er ved at lægge sidste hånd på deres nationale arbejdsplaner. 
 
Relevant for erfarne udviklingspartnerskaber: 

 
• Kontrollér, så snart I er godkendt til EQUAL, om organisationer, som I allerede kender eller 

har hørt om i andre medlemsstater, også har indgivet ansøgning til EQUAL og er blevet 
godkendt. Partnerskaber, der bygger på tidligere erfaringer eller pålidelige anbefalinger, 
kan være yderst effektive, men der skal være et stærkt arbejdsrationale. Det er ikke nok i 
sig selv, at man "kommer godt ud af det" med en tværnational partner. 

 
Relevant for alle udviklingspartnerskaber: 

 
• Så snart det tværnationale "tidsvindue" er åbent og alle medlemsstater pr. 1/1 2005 har 

anført oplysningerne om deres godkendte udviklingspartnerskab, vil der være adgang til 
EQUALs fælles database (ECDB) på Kommissionens EQUAL netsted 
(europa.eu.int/comm/EQUAL). Herefter kan man begynde at søge i ECDB, kontakte 
sandsynlige partnere og motivere disse for at indgå samarbejde. 

 
Hvis hverken søgningen i ECDB eller nogen andre initiativer fører til, at der findes egnede partnere, 
og et udviklingspartnerskab således bliver "forældreløst", vil medlemsstatens 
forvaltningsmyndigheder, bistået af Kommissionen, være behjælpelig. Der vil i foråret 2005 blive 
oprettet et "clearing house" landene imellem, hvor medlemsstaternes forvaltningsmyndigheder og 
deres nationale støttestrukturer vil have mulighed for at finde potentielle samarbejdspartnere til 
udviklingspartnerskaber, som endnu ikke måtte have fundet sådanne, og indgå aftale med dem. 
 
4.2 EQUALs fælles database (ECDB) 
 
I databasen ECDB (EQUAL Common Data Base) registreres alle udviklingspartnerskaber udvalgt til 
EQUAL til såvel første som anden runde. Her findes en beskrivelse af alle udvalgte UPers profil 
samt kontaktoplysninger og profil for hvert UP. Når der er opnået enighed om indholdet af det 
tværnationale arbejde, kan dette også ses i ECDB.  
 

ECDB er offentlig tilgængelig på internettet. Derfor har samtlige EQUAL udviklingspartnerskaber 
også adgang til de indlæste data (på nær visse fortrolige detaljer såsom finansielle data) . En kort 
beskrivelse af hvert UP findes oversat til engelsk eller fransk, mens det fulde datasæt kun vil 
foreligge på det sprog, der anvendes af den pågældende forvaltningsmyndighed. I ansøgningerne 
angives det generelt kun, hvilken type arbejde et UP ønsker at indbefatte i dets tværnationale 
samarbejdsaftale, og ikke navnene på nogen potentielle partnere. Disse forventninger eller 
udgangsideer til det tværnationale samarbejde er tilgængelige på ECDB. 
 
Eksempel: UP uden tidligere erfaring bruger ECDB  (TCA 2434 DISABILITY FORUM)  
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Portland College i U.K. havde ingen forudgående tværnational erfaring. Man benyttede sig her af 
ECDB til at lokalisere et antal potentielle partnere. Som resultat blev der dannet et tværnationalt 
partnerskab bestående af fire UPer. To af det britiske UPs tværnationale partnere fokuserede på 
handicapspørgsmål, mens det tredje arbejdede med skræddersyede individuelle læringsmetoder. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html


Som følge af, at partnerne passede så godt sammen, formåede det tværnationale partnerskab at 
bevæge sig ud over det komparative stadie og videre til et direkte samarbejde om udvikling af 
anordninger baseret på tilpasningsvenlig teknologi. 
 
ECDBs søgemaskine kan spørges ved hjælp af nøgleord og et sæt andre specifikke kriterier. 
Effektiviteten afhænger dog af, at der indtastes de rette nøgleord. Søgning i ECDB kan ske i 
forskellige indstillinger på mere eller mindre avanceret niveau. Men ECDB er kun et stykke værktøj 
og der tilrådes stor omhyggelighed med opfølgning og efterprøvning af de fundne resultater. 
Brugerne må f.eks. være opmærksomme på indbyrdes forskelle mellem medlemsstaterne i 
måderne, hvorpå man klassificerer diverse anliggender og problemstillinger blandt de ni EQUAL 
temaområder. Således kan uddannelse for handicappede findes under forskellige temaområder i 
forskellige medlemsstater. Manglende forståelse af dette kan medføre, at man overser en potentiel 
samarbejdspartner, fordi man søger på det forkerte sted. 
 
4.3 Opfølgning 
 
Når først man har fået indsnævret søgningen i ECDB til et lille antal mulige partnere, bør man 
hurtigst muligt gå videre med en konkret opfølgning. På grund af tidsfristerne og de økonomiske 
begrænsninger, er det umagen værd at tage en første kontakt pr. telefon, fax, e-mail eller endda en 
videokonference. Hvis henvendelsen forløber positivt, må der arrangeres et møde ansigt-til-ansigt, 
hvor der kan ske en udførlig informationsudveksling, og hvor man kan få et indtryk af hinandens stil 
og personlighed. Besøg er afgørende for at kunne bedømme, om der er basis for et toårigt 
partnerskab eller ej. Der bør om muligt aflægges gensidige besøg, så I ser hinandens lokale 
omgivelser og møder et godt udvalg af hinandens UP-medlemmer. 
 
Understøt altid jeres besøg ved at medbringe noget dokumentation, der beskriver jeres 
organisation, jeres udviklingspartnerskab og jeres nationale partnere på det fællessprog, I agter at 
bruge. Disse første kontakter og møder er yderst afgørende og det betaler sig derfor at forberede 
dem godt. 
 
4.4 Hvor mange partnere? 
 
Udviklingspartnerskaberne kan ikke gå i gang med at føre den tværnationale arbejdsplan ud i livet 
uden en godkendt aftale med mindst én tværnational partner. Det er imidlertid fornuftigt at have 
mindst to tværnationale partnere, da aftalen så forbliver gyldig og støtteberettigelsen til EQUAL 
bibeholdes, også selv om den ene partner skulle falde fra. 
 
Det afgørende for et partnerskabs endelige størrelse er arbejdets art og omfang. De fleste 
tværnationale partnerskaber har tre eller fire medlemmer. Nogle partnerskaber er meget større og 
kan derved naturligvis byde på en stor mangfoldighed og et bredt udvalg af kvalifikationer. Men de 
store tværnationale partnerskaber kan savne fokusering, være indviklede at styre og dyre i drift. 
Det, der betyder mest i et partnerskab, uanset dets størrelse, er dets kvalitet og holdbarhed, 
kvaliteten af dets resultater samt disses indvirkning på skabelsen af den fremtidige 
arbejdsmarkedspolitik. 
 
Nogle udviklingspartnerskaber deltager i mere end én TSA. Dette er en undtagelse, som kun 
tilrådes partnerskaber med tilstrækkelig erfaring og kapacitet til at forvalte en mangesidig 
tværnational proces. Nærmere vejledning herom findes i briefing 6.1. 
 
Eksempel: Et lille partnerskab      (TCA 998 SARA)  
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Et østrigsk og et spansk udviklingspartnerskab samarbejder om aktiviteter med henblik på at 
modvirke opdelingen af arbejdsmarkedet. De to UPer har indbyrdes lignende interesser og 
aktiviteter i deres nationale arbejdsprogrammer, hvilket gjorde det let at enes om det tværnationale 
arbejdsprogram. De udviklede aktiviteter på nationalt og tværnationalt plan er i så høj grad 
sammenknyttede, at den tværnationale partner har deltaget i UP-møder. Dette tværnationale 
partnerskabs begrænsede størrelse gør det muligt for de to partnerskaber at afholde 
arrangementer, hvor lignende typer partnere på nationalt plan besøger deres ligemænd på 
tværnationalt niveau. For eksempel arbejder UPerne hver især med fagforeninger, offentlige 



myndigheder samt organisationer, der repræsenterer erhvervskvinders interesser. Hvert besøg er 
blevet tilrettelagt ud fra de forskellige partnertypers interesser, hvorved man har tilføjet 
erfaringsudveksling en merværdi og skabt en fælles grobund for udvikling af programmets 
tværnationale arbejde.  
 
Eksempel: Et lille partnerskab  (TCA 2802 UTRECHT AND SWEDEN TOGETHER) 
 
I denne TSA indgår der kun to partnere, én fra Sverige og én fra Nederlandene. De to 
udviklingspartnerskaber arbejder med integration af etniske minoritetsgrupper. Det tværnationale 
partnerskabs succes tilskriver de det faktum, at de begge har en solid organisation og en bred 
medlemsskare. Deres sammensætning er også meget lig hinanden, eftersom de hver især har 
inddraget banker, boligselskaber, byråd og forretningscentre som partnere. Der er blevet knyttet en 
stor mængde tværgående kontakter inden for det tværnationale partnerskab.  
 
Eksempel: Et stort partnerskab       (ECCO TCA 397)  

 
ECCO (European Community Co-operative Observatory) har seks medlemmer fra hhv. Frankrig, 
Italien, Spanien, Sverige og U.K. samt en associeret partner fra Rumænien. Det tværnationale 
partnerskab har på europæisk niveau skabt et nyt selskab (ECCO) uden lukrativt sigte og med en 
direktør fra hvert af partnerlandene. Partnerskabet driver en specialiseret projektstøttestruktur (ved 
hjælp af TimeBank), idet hver af partnerne hvert år bruger 15 dage på at støtte andre i netværket. 
Man er nu i færd med at lancere en ny EU-kvalifikation, ECCE (European Certificate of Community 
Enterprise) og det er planen at offentliggøre seks modeller for god praksis samt anbefalinger til 
beslutningstagere vedrørende støtte til den socialøkonomiske sektor. 
 
 
 
4.5 Tværnationale koordinatorer 
 
Det tværnationale samarbejdes succes afhænger i sidste ende af dets forvaltning. Uanset det 
tværnationale partnerskabs struktur er det tilrådeligt, at udviklingspartnerskaberne udnævner hver 
deres tværnationale koordinator (ikke det samme som ETCIM-sekretariatet - se briefing 6). Derefter 
kan koordinatorerne på grundlag af de beføjelser, de har fået af deres UP: 
 

• indkredse og fremsætte forslag til udvælgelse af potentielle tværnationale partnere 
 

• forhandle den tværnationale samarbejdsaftale 
 

• udvikle og forvalte den tværnationale arbejdsplan 
 

• overvåge og tilrettelægge evalueringen af tværnationale aktiviteter 
 

• tilrettelægge og lede møder samt øvrige arrangementer, deres respektive 
udviklingspartnerskaber aftaler at afholde 

 

• sørge for at holde UP-medlemmerne fuldt underrettet om alle tværnationale anliggender. 
 
 

Den tværnationale koordinators position i et vellykket partnerskab 
 

• placér den tværnationale koordinator i en position, hvor han/hun kan pleje en god forbindelse til 
alle partnere 

• engagér om muligt en person med en kombination af gode kvalifikationer og en stabil 
beskæftigelsessituation for at sikre den højest mulige grad af stabilitet og kontinuitet. 

 

Ideelle kundskaber, færdigheder og erfaringer hos en tværnational koordinator 
• en vis tidligere erfaring med tværnationalt samarbejde 
• viden om det EQUAL temaområde, som UPet og dets tværnationale partnere arbejder med 
• godt kendskab til de nationale arbejdsplaner og tidsplanen for hver af partnerne 
• gode kommunikationsfærdigheder og kompetence i partnerskabets aftalte fællessprog 
• bevidsthed om kulturbestemte forskelle, især mellem landene i partnerskabet 

 22

• forhandlingsevner 



• organisations- og ledelsesevner  
• engagement i tværnationalt arbejde. 

 
e tværnationale koordinatorer har størst succes i de tilfælde, hvor de kan bringe erfaringerne med 

.6 Forberedelse til partnerskab 

år der er udpeget en koordinator, må udviklingspartnerskabet klart definere fordelingen af roller og 

 

QUALs forberedelsesfase (tidligere Aktion 1) giver de tværnationale partnerskaber tid til at 

r 
e 

D
deres udviklingspartnerskabs værdier og arbejde ind i det tværnationale partnerskab. 
Forudsætningen herfor er, at koordinatoren er fuldt involveret i sit UPs arbejde. 
 
 
4
 
N
ansvar i deres tværnationale samarbejde. Dette er særlig vigtigt for tværnationale aktiviteter, fordi 
UPerne sædvanligvis har indbyrdes ret så forskellige og ofte komplekse beslutningsstrukturer. Hvis
ikke et tværnationalt partnerskabs beslutningsstruktur er klart afstukket, risikerer man, at den ikke 
forstås fuldt ud af alle, der er nært inddraget i dets arbejde. Denne struktur bør også stå klart 
beskrevet i de tværnationale arbejdsplaner. 
 
E
planlægge og aftale deres arbejde. Planlægningen tager tid i sig selv. Da medlemsstaterne 
desuden har forskellige procedurer for udvælgelsen af deres udviklingspartnerskaber, kan de
opstå forskydninger i de indbyrdes afpassede tidsplaner for forberedelsen, som partnerskabern
aftaler med hinanden. 
 

 
Kontrolpunkter i relation til den tværnationale samarbejdsaftale: 

 
• tidsfrister for forelæggelse af hhv. UP- og TSA-aftaler for alle involverede partnere - disse 

oplysninger skal udveksles fra begyndelsen 
eventuelt behov for oversættelser • 

• eventuelt krav om en underskrevet papirudgave. 
 

 

.7 Sonderende møder med potentielle partnere 

onderende møder

 
4
 
S  er vigtige. Man vil kun være i stand til at foretage en velinformeret bedømmelse 

1. Afspejler deres mål og strategier jeres egne eller føjer noget interessant til dem? 
 

2. Er deres værdier og holdninger til forskelsbehandling og udelukkelse i harmoni med jeres? 
 

3. Giver de virkelig udtryk for at ønske et aktivt og samarbejdsbetonet tværnationalt 

 
4. Hvis de har tidligere erfaringer på området (ikke noget krav), var disse da af positiv art? Og 

 
5. Er der aftalt et arbejdssprog til kommunikation og videre samarbejde? 

 
un såfremt svarene på ovenstående spørgsmål er tilfredsstillende, er det umagen værd at ofre 

ilrettelæggelse af et indledende formelt møde

af potentielle partnere, hvis man møder dem og helst under rimeligt uformelle forhold. Herved får 
begge sider mulighed for at trække sig i tide, hvis de fornemmer, at partnerskabet ikke vil kunne 
fungere. Der er fem nøglepunkter, I må have klarhed over vedrørende partnerne: 
 

partnerskab med jeres udviklingspartnerskab?  

i tilfælde af, at der var problemer, blev disse da løst? 

K
arbejde og penge på at arrangere et indledende formelt møde mellem potentielle partnere. 
 
T  

t indledende møde
 
E
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 er generelt lige så konstruktivt som den forberedelse, der er gået forud. 



 
• den vedtagne dagsorden bør om muligt udsendes 14 dage i forvejen. 

 
• alle deltagere må gøre sig den ulejlighed at sætte sig ind i de korte beskrivelser af det/de 

 
UP(er), de holder møde med. 

 Eksempel på udkast til 
dagsorden for et indledende 

tværnationalt møde 
gere præsenterer sig selv (

funktion inden for deres UP og kort 
redegørelse for deres erhvervsbagg

deltager og underret på forhånd 
om denne tidsbegrænsning. 
Denne proces bør gentages, 
hvis nye kommer til under 
senere møder, og i forbinde
med besøg. Lad aldrig nogen 
deltage i et møde uden, at alle
præsenteres for hinanden. 

udviklingspartnerskaber
 
 
 
 
 
 

Hvert UP skal præsentere sig selv mht.: 

• målsætninger 
an og hvorfor blev 

• 
l. budget) 

• og evt. ideer til 

er 

 

af høj 

 

• oprindelse (hvord
udviklingspartnerskabet dannet?) 
medlemsskare og -struktur 

• arbejdsmetode og -plan (ink
• produkter og leverancer (også når 

disse er planlagt) 
tværnationale mål 
typer af tværnational aktivitet 

Disse indledende punkter, d
ofte vil tage over det halve af 
den afsatte mødetid, er yderst
vigtige for partnernes indbyrdes 
bedømmelse af deres evne til at 
samarbejde (mht. troværdighed, 
tillid til pålidelighed, grad af 
engagement, evne til at 
kommunikere og knytte 
menneskelige relationer 
kvalitet). 
 

partnere eller dets 
aktiviteter 

Besøgene bør være temmelig korte og ette er vigtigt, hvis der er 
følge en fast dagsorden: 

• introduktion 
• præsentation 
• spørgsmål 
• diskussion 

D
relevante partnere og aktiviteter 
at fremvise. 

for en tværnational 
aftale 
 
 

Dette pu

• forslag til arbejdsprogram 
ordeling 

ed 

 

Det kan blive nødvendigt at 

. I 

 

e deres 

nkt skal omfatte: 
 

• foreslået rolle- og ansvarsf
• klarhed over de økonomiske og 

menneskelige ressourcer, hvorm
partnerne agter at engagere sig i 
det tværnationale partnerskab 

afvikle dette punkt særskilt i 
forbindelse med afslutningen
så fald må der afsættes tid nok 
til begge dele (mindst tre timer). 
Der bør ideelt være en pause 
mellem de to dele (overnatning
eller måltid), så alle får 
mulighed for at bearbejd
tanker og ideer. 

om det tværnationale samarbejde
(partnerne bør hver især redegøre 
for den proces, de vil skulle 
gennemgå)? 
Hvad skal der ske m
af andre tværnationale partnere? 
Hvor godt vil de aktuelle partnere 
kunne enes om, hvorvidt der skal 
inddrages flere eller ej? 
Hvem skal lave udkast til
hvordan skal den endelige 
aftaletekst og budgettet 

Dette punkt vil sa
kræve mindst to timer. Vær 
derfor sikker på, at de sidste
mødetimer ufravigeligt afsættes 
til dette formål. Ellers vil mødet 
næsten med sikkerhed slutte, 
uden at man er nået frem til de
beslutninger og den forståelse, 
der er brug for. 

Råd og tips 

Introduktion Alle delta job, 

rund) 

Begræns denne del til 2 min. pr. 

lse 

 

Præsentation af 

Besøg hos værts-UPets 

Drøftelse af grundlag 

Aftale om næste skridt • Hvornår træffes der beslutninger 
 

• ht. inddragelse 

•  TSA og 

ndsynligvis 

 to 
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godkendes? 
Hvad vil der k• ræves af forvaltning 

• 

• s næste møde? 

og kommunikation, når TSAen er 
godkendt og arbejdet begynder? 
Hvilke sprog skal anvendes og 
hvem påtager sig eventuelle 
omkostninger til tolkning og 
oversættelse? 
Hvornår afholde

 
 

vem bør deltage i et indledende møde? 
tion omfatter: 

• personer, der er fortrolige med deres udviklingspartnerskabs tekniske, finansielle, 

•  bemyndigelse til at indgå forpligtelser 

 
.8 Associerede partnere - en undtagelse fra reglen 

nhver tværnational samarbejdsaftale (TSA) skal omfatte mindst to EQUAL-finansierede 
 

eret partner kan enten være: 

• en organisation, der er hjemmehørende i en af de 25 medlemsstater, men som finansieres 

 
 

• en organisation fra et land uden for de 25 medlemsstater, dvs. enten fra et af 

 
H
De bedste resultater opnås, hvis hver delega
 

kommercielle og juridiske bestanddele 
repræsentanter for UP-medlemmer med

• UPernes ledere og koordinatorer (hvis disse er blevet udnævnt). 

4
 
E
udviklingspartnerskaber fra forskellige medlemsstater. Derudover er det muligt at inddrage
associerede partnere. 
 

En associ
 

fra kilder uden for EQUAL (f.eks. har Letland ingen projekter om virksomhedsdannelse, 
men en lettisk organisation specialiseret i virksomhedsdannelse ville kunne deltage som 
associeret partner i en TSA omfattende mindst to andre EQUAL udviklingspartnerskaber)

tiltrædelseslandene eller fra et af de lande, der støttes under programmerne T
eller CARDS. Nogle af disse har øremærkede ressourcer til tværnationalt samarbejde med 
EQUAL, enten via deres egne fonde eller fra EU-fondenes årlige programmer. 

ACIS, MEDA 

 
emærk, at ESF-finansiering ikke kan anvendes uden for EU, undtagen til at dække udgifter til 

ksempel: En associeret partner i første runde   (TCA 41 FACETS)  

B
kommunikation, rejser og forplejning til en partner eller aktivitet, der indgår i et godkendt TSA-
arbejdsprogram. 
 
E
Partnerskabet har medlemmer fra Østrig, Danmark, lie . og to fra Portugal. I Tyskland, Ita n, U.K  
begyndelsen af 2004 inddrog partnerskabet desuden Autonomia (finansieret under Phare) fra 
Ungarn. FACETS' sigte var at have partnerrepræsentanter i både Nord- og Sydeuropa for at kunne 
udveksle informationer om de forskellige socio-politiske, kulturelle og historiske perspektiver. 
Autonomias erfaring fra samarbejdet med romaerne har tilført oplysning og ekspertise fra 
Østeuropa, hvorved partnerskabet har kunnet udvikle en ægte holistisk indfaldsvinkel til indsatsen 
for at bekæmpe udelukkelse. 
 
Hvis I gør jer klart, at tværnationalt samarbejde med en associeret partner ville kunne tilføre jeres 

• forhøre jer hos jeres forvaltningsmyndighed eller nationale støttestrukturer angående 

 

• ærdi, som et sådant 

 

arbejde noget vigtigt, skal I: 
 

eventuelle særlige nationale regler eller restriktioner 

sørge for en klar indkredsning af de potentielle fordele med merv
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udvidet samarbejde vil medføre 



• indføre oplysningerne om jeres associerede partner i TSA-afsnittet med titlen: "Merværdi 
og den/de associerede partner(e)s økonomiske levedygtighed". Jeres 
forvaltningsmyndighed skal være i stand til at identificere partneren. Derfor er det vigtigt, at 
anføre organisationens korrekte navn og kontaktoplysninger, juridiske status, fuldstændige 
adresse og mission. 

 

• sikre, at jeres potentielle associerede partner kan dække alle de omkostningerne, som det 
tværnationale samarbejde indebærer. 
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Bemærk: Oplysningerne om associerede partnere skal anføres i det særlige TSA-afsnit med titlen: "Merværdi 
og den/de associerede partner(e)s økonomiske levedygtighed". Det er vigtigt, at alle detaljer vedrørende den 
associerede partners navn og organisationstype, juridiske status, fuldstændige adresse samt målsætninger 
anføres i ovennævnte afsnit, og at de samme oplysninger indlægges i ETCIM. Hvis disse detaljerede 
oplysninger ikke er tilgængelige på dette stadium, kan det blive meget svært at skaffe dem senere. De 
associerede partnere skal være synlige i TSAen og skal konsulteres vedrørende dens indhold. 



Forberedelse og forhandling 
 

5 
Første skridt hen imod en tværnational aftale 

 
"Tværnationalt samarbejde handler som helhed om relationer" 

 
5.1 Et sammenhængende tværnationalt arbejdsprogram 
 
Det tværnationale partnerskab må være baseret på fire fælles forudsætninger: 
 

• forståelse af, at alle partnere skal deltage aktivt i planlægningen og leveringen af arbejde 
 

• enighed om, at det tværnationale samarbejde frem for alt er en læringsproces 
 

• enighed om, hvordan I vil fungere som partnerskab 
 

• klar gensidig forståelse af måden, hvorpå det tværnationale samarbejde udgør en 
uadskillelig del af jeres UPs målsætninger og metoder, og af, hvordan de tværnationale 
resultater bidrager til at nå jeres egne mål. 

 
Disse forudsætninger kan understøttes af et effektivt stykke planlægningsværktøj. Denne tilpasning 
af "LFA-metoden" (Logical Framework Approach) er et nyttigt eksempel. Det tilpassede format til 
EQUAL er vist nedenfor. Det er udførligt beskrevet i en særskilt værktøjskasse om "Partnership", 
der findes på EQUAL netstedet. 
 
Systemet bygger på en metode, hvor aktiviteter udformes ved, at man udfylder skemaet fra øverst 
til nederst og fra venstre mod højre. Når man derefter gennemgår skemaet i modsat retning kan 
man, idet man kontrollerer forbindelserne mellem de enkelte trin, evaluere egnetheden og 
levedygtigheden af de påtænkte aktiviteter. 
 
 

Objectively Objectively Objectively Objectively Objectively Objectively Objectively Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention Sources of Sources of Sources of Sources of Sources of Sources of Sources of AssumptionsAssumptionsAssumptionsAssumptionsAssumptionsAssumptionsAssumptions,
Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Verifiable Risks Logic Logic Logic Logic Logic Logic Logic VerificationVerificationVerificationVerificationVerificationVerificationVerificationIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicatorsIndicators

How to measure How to measure How to measure How to measure How to collect the How to collect the How to collect the How to collect the Overall Overall Overall Overall The contribution of The contribution of The contribution of the objective, the objective, the objective, the objective, information, by information, by information, by information, by the project to the project to the TN work to Objectives Objectives Objectives Objectives including Quantity, including Quantity, including Quantity, including Quantity, when and by whom when and by whom when and by whom when and by whom broader objectives broader objectives EQUAL objectives Quality, TimeQuality, TimeQuality, TimeQuality, Time

 

MeansMeansMeansMeansMeansMeansMeans CostCostCostCostCostCostCost

Purpose 
partnership 
purpose  
Transnational How to measure How to measure How to measure How to measure If the Purpose is If the Purpose is If purpose is achieved, Direct benefits to Direct benefits to Direct benefits for How to collect the How to collect the How to collect the How to collect the the objective, the objective, the objective, the objective, achieved, what achieved, what  what assumptions must information, by information, by information, by information, by  )  ) the target grothe target grothe partners up(sup(s including Quantity, including Quantity, including Quantity, including Quantity, when and by whom when and by whom when and by whom when and by whom hold true to reachObj.? Quality, TimeQuality, TimeQuality, TimeQuality, Time

How to measure How to measure How to measure How to measure If results are achieved, Tangible products Tangible products Tangible products How to collect the How to collect the How to collect the How to collect the Results Results Results Results the objective, the objective, the objective, the objective,  what assumptions must  information, by information, by information, by information, by delivered by the delivered by the including Quantity, including Quantity, including Quantity, including Quantity, hold true to deliver results?when and by whom when and by whom when and by whom when and by whom Development p-ship Quality, TimeQuality, TimeQuality, TimeQuality, Time

If Activities are com-If Activities are com-If activities are completed, Tasks to be Tasks to be Tasks to be Tasks to be 
Activities Activities Activities Activities pleted , what assump-pleted , what assump- what assumptions must  undertaken to undertaken to undertaken to undertaken to tions must hold true to hold true to deliver results?produce the results produce the results produce the results produce the results 

Conditions that Conditions that Conditions that Conditions that 
PrePrePrePre conditions conditions conditions conditions ---- must be met must be met must be met must be met 

before startingbefore startingbefore startingbefore starting
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?lang_id=5&FILE=listdoc.cfm&NAV_ID_MENU=10038&OVERRIDE_DEBUG_MODE=NO_DEBUG


 
 
Det tværnationale samarbejde indebærer, at udviklingspartnerskaberne hver især og sammen 
afprøver deres arbejde og ideer i en international kontekst og forpligter sig til at dele det, de lærer af 
deres succeser og fiaskoer. Det fungerer kun, hvis det planlægges i en så nær sammenhæng med 
hvert UPs kernemål og -metoder, at det opfattes som en integreret del af dets arbejdsresultater. 
Deraf følger, at de, der leder den væsentlige del af det nationale arbejde, bør føre an i UPets 
tværnationale aktivitet, forudsat de besidder den rette kompetenceprofil. Det er yderst vigtigt at 
udnævne en ansvarshavende for det tværnationale arbejde. Samordningen af dette kræver en stor 
mængde tid og arbejde og der vil derfor med sandsynlighed blive brug for støtte hertil. 
 
Den tværnationale samarbejdsaftale (TSA) 
 
Den tværnationale samarbejdsaftale (TSA), som alle udviklingspartnerskaber skal undertegne ved 
udgangen af forberedelsesfasen (tidligere Aktion 1) tjener fire formål: 
 

• den forpligter partnerne til at samarbejde på områder af fælles interesse og herunder 
udveksle ressourcer og knowhow samt til i fællesskab at udbrede og udnytte resultater af 
fælles interesse 

 
• den indeholder en definition af partnernes fælles strategi og de aktiviteter, som de vil indgå 

i sammen, et skøn over omkostningerne og en økonomisk fordelingsnøgle 
 

• den danner basis for løsning af potentielle problemer og konflikter mellem partnerne, 
herunder om intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis dette er relevant 

 
• den giver et kontraktgrundlag, hvorpå forvaltningsmyndighederne kan godkende de 

omhandlede aktiviteter under gennemførelsen af arbejdsplanen. 
 
Eksempel: Et tværnationalt partnerskab opbygget på nært samarbejde (TCA 2563 
PROMOTERR) 

Dette TSA-partnerskab arbejder med at finde nye metoder til at fremme små virksomheder i 
landbrugssektoren. Der er til formålet oprettet en netportal og en hjemmeside med online-
services, der fremmer udveksling mellem spanske og italienske producenter. Initiativtagerne 
nævner selv følgende årsager til, at deres tværnationale partnerskab er blevet vellykket: 
• de nære relationer mellem partnernes nationale og tværnationale aktiviteter 
• de indbyrdes lignende socio-økonomiske sektorer, i hvilke de arbejder 
• den omstændighed, at lokale nøgleaktører, inkl. partnere uden for EQUAL, spiller en aktiv 

rolle 
• et ad-hoc evalueringshold overvåger omhyggeligt aktiviteterne og indfrielsen af 

slutbrugernes forventninger. 
 
 
Et sammenhængende tværnationalt arbejdsprogram skal sikre 
 

• en fælles forståelse af hvert deltagende UPs rolle og ansvarsområder samt en aftale om, 
hvordan man træffer beslutninger, og hvordan arbejdet skal organiseres og forvaltes 

 
• en basis for relationer mellem de udviklingspartnerskaber, der tillader en hurtig og effektiv 

drøftelse og forhandling af forandringer og tilpasninger. 
 
Målsætninger 
 
Når I har mødt jeres potentielle partnere, bør I have aftalt jeres fælles mål og sammen se på, om de 
er gennemførlige. Derefter må I have en plan for gennemførelsen af målene. Jeres vordende 
tværnationale partnerskab vil måske kræve adskillige møder. Sideløbende bør I drøfte arbejdet 
med jeres respektive udviklingspartnerskaber. I vil måske skulle genforhandle og tilpasse nogle af 
elementerne i jeres UP-aftale i forhold til den aftale, I når frem til med jeres tværnationale partnere. 
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I og jeres tværnationale partnere må være fuldstændig enige om hovedpunkterne i arbejdet med at 
samle jeres respektive arbejdsplaner i en sammenhængende TSA: 



 
• jeres planlagte resultater, herunder eventuelle produkter, som I agter at udvikle sammen 
 
• strategien til at nå jeres mål 

 
• alle større begivenheder og aktiviteter, som I planlægger - type, omfang og rækkevidde. 

 
Aktiviteter og tidsplan 
 

I kan nu begynde at overveje et detaljeret fælles arbejdsprogram. Men begynd med at gøre 
status: Er I sikre på, at I går frem på det aftalte grundlag? 
 

• Har drøftelserne udviklet sig i en retning, I aldrig ville have forventet? 
 

• Accepterer I noget alene af den grund, at I/du ikke ønsker at blive opfattet som eneste 
modstander? 

 

I så fald er det nu, der skal gøres indvendinger. Giv udtryk for enhver tvivl i tide. Luft om 
fornødent muligheden for at arbejde med andre tværnationale partnere. Meld klart ud over for alle, 
hvad angår jeres formål med partnerskabet. 
 
Indlad jer aldrig på nogen aktivitet, som I ikke tror på. Kun hvis I er fuldstændig tilfredse, bør I 
fortsætte og forberede et tværnationalt arbejdsprogram. 
 

Husk: 
 

• kulturbestemte forskelle medfører ofte, at partnere planlægger og arbejder forskelligt 
 

• dette kan betyde, at tværnationale aktiviteter tager længere tid end forventet 
 

• uddelegér klart ansvar for hver opgave, hver aktivitet og hvert arbejdsresultat 
 

• aftal indikatorer for overvågning og evaluering af hvert enkelt arbejdsresultat og produkt. 
 
5.2 Organisations- og beslutningsmetoder 
 
En effektiv ledelse af et tværnationalt partnerskab er en nøgle til succes. Partnerskabet bør udvikle 
sig til et team, hvis medlemmer føler sig som medejere af dets arbejde. Men at have med 
innovation at gøre i et team, hvor partnerne er geografisk langt fra hinanden og har en blandet 
sprog- og kulturbaggrund, er meget krævende. 
 
Hver partners ansvarsområder og prioriteter inden for hans eller hendes organisation og 
udviklingspartnerskab kan undertiden synes at komme i konflikt med de tværnationale aktiviteter. 
Det kan resultere i misforståelser og vanskeligheder mellem partnerne. Den eneste vej gennem 
forhindringerne består i at etablere en gennemsigtig og veldefineret ledelsesstruktur. 
 
Der findes ikke én bestemt organisationsmodel til forvaltning af tværnationale partnerskaber, men 
tværnationale partnerskaber er tilbøjelige til at vælge variationer af de to følgende modeller, som er 
de mest udbredte: 
 

• konsortiemodellen - klart den mest almindelige. Den synes at fungere godt, når partnerne 
har nærmest lige stor erfaring med tværnationalt arbejde og er indstillet på at dele 
ansvaret. 

 
Eksempel: Et tværnationalt konsortium    (TCA 909 INCLUSION-POWER)  
TSA-partnerskabet Inclusion - Power udvikler nyskabende modeller og metodik til indsatsen mod 
udstødelse af dårligt stillede personer og samfundsgrupper. Blandt initiativerne er nye metoder til 
livslang læring, mentorvejledning, opnåelse af fremskridt og arbejdsmarkedsintegration, styrkelse af 
handlings- og indflydelseskapacitet samt praktik hos arbejdsgivere. Partnerne er fra Danmark, 
Sverige og U.K. TSA-sekretariatet varetages efter tur, hvilket er meget positivt udfordrende og 
inddrager alle partnere fuldt og helt. Hver partner har fået tildelt sine særlige funktioner og 
udnævner et medlem af sit hjemlige team som ansvarlig for den tværnationale kommunikation. 
Beslutninger træffes i fællesskab via en styregruppe med repræsentanter for hver af partnerne. 
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• hub and spoke-modellen ("nav og eger") - her opfordrer partnerne den organisation, der 
har størst erfaring i europæisk netværkssamarbejde, til at tage lederrollen. 

 
Eksempel: Hub and spoke       (TCA 1044 TEMPORA) 
 
OVERSÆTTELSE AF AFSNIT MANGLER "Tempora works on a hub and spoke model. It is 
organised in 4 groups, with all the partners being involved in each of them, and the DP that is most 
expert in the lead. They achieve objectives, they work on time, and they obtain results." 
 
Arbejdsgruppe 1: “ New forms of work organisation” (nye former for arbejdstilrettelæggelse) 
Arbejdsgruppe 2: “New local support services to improve quality of life” (nye lokale støttetjenester til 
forbedring af livskvalitet) 
Arbejdsgruppe 3: “Articulation of social time” (adskillelse af den sociale tid) 
Arbejdsgruppe 4: “Design of a ressource Centre for reconciliation” (indretning af et ressourcecenter 
til forsoning) 
 
Inden for begge modeller aftaler man i nogle tilfælde, at funktionen som TSA-koordinator rokerer. 
Det kan være en god idé i henseende til udveksling og læring såvel som udbredelse af erfaring i at 
forvalte tværnationalt arbejde, men en sådan turnusordning skal planlægges grundigt og i god tid. 
Nye koordinatorer skal sættes omhyggeligt ind i arbejdet. 
 
5.3 Kommunikation 
 
En god kommunikation er afgørende for at opnå et vellykket partnerskab. Der må derfor afsættes 
de nødvendige midler hertil på budgettet. 
 
E-mail er et basisværktøj i de fleste tværnationale netværks kommunikation, og det er meget 
velegnet til at forberede korrespondance, dokumentudveksling mv. Et arbejdende partnerskab må 
imidlertid kunne arkivere sine dokumenter, der på anmodning skal være tilgængelige for de enkelte 
medlemmer. Mange veladministrerede partnerskaber har en password-beskyttet hjemmeside til 
projektstyring, hvor alle dokumenter opbevares og er umiddelbart tilgængelige. Dette sparer 
kostbar telefonkontakt og sikrer en høj grad af gennemskuelighed i partnerskabet. 
 
Det er vigtigt at anvende en konsekvent terminologi. Hvis der skal bruges intern jargon, må man 
være sikker på, at alle forstår den. Det tilrådes at benytte glossaret på EQUAL netstedet. I tilfælde, 
hvor termerne ikke står forklaret, er det en god idé at supplere med jeres eget glossar indeholdende 
de termer, I hyppigst benytter. Hver gang et nyt fag- eller jargonord dukker op, bør partnerne hver 
især få fastlagt den korrekte oversættelse på deres eget sprog. 
 
Eksempel: ‘Virtual’ platform på nettet      (TCA 270 LOFT) 
 
LOFT har dannet et europæisk netværk af ekspertise i relation til etniske minoritetsgruppers 
position på arbejdsmarkedet. Partnerskabets tyske, spanske og britiske udviklingspartnerskaber 
har organiseret deres erfaringsudveksling omkring en række tværnationale seminarer og 
konferencer samt en mangesproget "virtuel platform", der samler forskere, informationslinks, online-
kursusmateriale og et nyhedsbrev, der udkommer kvartalsvis. 
 
 
 
Partnerskaberne arbejder på grundlag af gensidig forståelse og tillid. Begge dele kræver 
understøtning af et godt informationsstyringssystem, selv om et sådant system selvfølgelig ikke kan 
garantere hverken forståelse eller tillid. I sidste ende må partnerskaberne give mulighed for 
tilstrækkelig meget kommunikation ansigt til ansigt i form af møder. 
 
 
 
Valg af arbejdssprog - tre muligheder 

 30

 



Sprogløsninger Konsekvenser Fordele  Ulemper 
Kun ét arbejdssprog relativt lave 

omkostninger 
 
fælles dokumenter 
oversættes af 
forfatterne men vil 
sandsynligvis kræve 
redigering af én, der 
har fællessproget som 
modersmål 

ukompliceret 
 
fint for de partnere, der 
har fællessproget som 
modersmål 

risiko for, at 
partnere, der ikke 
har fællessproget 
som modersmål, 
hæmmes i deres 
medvirken 

To eller flere 
arbejdssprog plus 
tolkning og 
oversættelse 

omkostnings- og 
tidkrævende 
 

alle kommer til at 
medvirke mere 
fuldstændigt 

hvis ikke der er råd 
til simultantolkning, 
er løsningen 
konsekutivtolkning, 
som mindst 
fordobler 
varigheden af 
ethvert møde 
 

To eller flere 
arbejdssprog på den 
betingelse, at 
hovedparten af 
partnerskabets 
arbejde udføres af 
personer med 
kendskab til 
begge/alle sprogene 
 

billigere end 
ovennævnte men 
svært at tilrettelægge, 
medmindre partnerne 
allerede råder over 
folk med de rette 
sprogkundskaber 
 
ansporer til dannelse 
af små tværnationale 
partnerskaber 

en meget professionel 
arbejdsmåde, hvis den 
er mulig 
 
arbejdsmøderne kan 
afvikles hurtigere og 
kvaliteten højnes af, at 
deltagerne taler deres 
modersmål 

ingen 
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5.4 Kulturbestemte forskelle 
 
Variation og kulturel mangfoldighed kan være stimulerende ingredienser til at opnå et vellykket 
tværnationalt samarbejde. Men kulturforskelle kan også splitte vandene, hvis ikke forskellene 
forstås og administreres rigtigt. 
 
Eksempel: Opbygning af et glossar  (TCA 635 SOCIAL ENTERPRISE EUROPE) 
 
Et italiensk/britisk tværnationalt partnerskab har udarbejdet et tværnationalt glossar. Det omfatter 
en oversigt over det tværnationale arbejde og en analyse af gængse fagudtryk i den sociale 
økonomisektor. Materialet omfatter forklaringer og oversættelse til partnerskabets arbejdssprog. 
 
 
Kultur er ikke alene sprogdefineret, selv om sprogforskellen er den første og tydeligste adskillelse 
mellem partnerne. Andre store forskelle mellem nationale kulturer viser sig nemlig ofte at få større 
betydning, når et partnerskab kommer i gang med selve arbejdet. Sådanne forskelle omfatter: 
 

• indstilling og adfærd 
 

• forretnings- og arbejdskultur 
 

• retspraksis og administrative regler 
 

• de sociale og økonomiske strukturer samt forhåndsantagelserne i relation til disse 
 

• og - ofte den vigtigste af alle splittelsesfaktorer - indstilling til tid og tidsfrister 
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De vigtigste kulturelle udvekslinger foregår i mange tilfælde uden for møderne. Partnerne lærer 
mest om hinanden, når de spiser og drikker sammen. Og lige så ofte træffes de største 
beslutninger over et måltid ved dagens slutning.



Forberedelse og forhandling 
 

6 
 Indgåelse af en 

tværnational samarbejdsaftale 
 
"Udtrykket ”garbage in/garbage out” gælder også her, for kvaliteten af hver enkelt partners 
bidrag er i høj grad bestemmende for kvaliteten af hele den tværnationale samarbejdsaftale" 

 
 
6.1 At blive parat til at indgå en tværnational samarbejdsaftale 
 
For at komme fra forberedelsesfasen til gennemførelsesfasen skal UPerne forelægge deres 
forvaltningsmyndighed en udviklingspartnerskabsaftale (UPA), herunder den tværnationale 
samarbejdsaftale (TSA). Dette kan ske, så snart disse dokumenter er færdiggjort af de 
medvirkende UPer. I dette afsnit fokuserer vi på den tværnationale aftale (TSA), da denne er det 
specifikke dokument tilknyttet det tværnationale samarbejde. 
 
 

Hvilken rolle spiller den tværnationale samarbejdsaftale (TSA)? 
 

- Den bekræfter udviklingspartnerskabets forpligtelse til at arbejde tværnationalt. Ved at indgå en 
TSA bekræfter man et udtrykkeligt og konstruktivt engagement. 

- Den udtrykker en overordnet vision for det tværnationale partnerskab og det, man håber på at 
opnå. 

- Den etablerer fra første færd en fælles og aftalt forståelse af det tværnationale partnerskab og 
de tilknyttede aktiviteter og resultater. 

 
- Den udgør et supplement og en merværdi i forhold til den udviklingspartnerskabsaftale (UPA), 

som TSAen er uadskilleligt knyttet til. Disse to dokumenter danner tilsammen en struktur, som i 
høj grad kan bidrage til den senere udnyttelse af projektets resultater i politik og praksis 
(mainstreaming). 

- Den fungerer som en "milepæl" på vej mod gennemførelses- og udbredelsesfasen (tidligere 
Aktion 2 og 3). 

- Den danner et struktureret grundlag for planlægning af det tværnationale arbejde i 
forberedelsesfasen (tidligere Aktion 1) samt for forvaltning, overvågning og evaluering af det 
tværnationale arbejde i gennemførelsen (tidligere Aktion 2). 

- Den giver fælles rammer for tværnationalt arbejde i hele EU. 

 
 
Dette er afslutningen på en proces, hvormed man vil have: 
 

• fundet en eller flere egnede tværnationale partnere; 
 

• drøftet og forhandlet et fælles arbejdsprogram med klare målsætninger og planlagte 
resultater, arbejdsmetoder og tilknyttede aktiviteter, et budget og aftaler vedrørende 
koordination samt fordeling af opgaver og ansvarsområder 

 
• aftalt en forvaltningsstruktur, som vil gøre det muligt at fuldføre programmet 
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• udnævnt tværnationale koordinatorer til at lede partnerskabets arbejde i praksis 



 
• uddelegeret ansvaret for at producere og ajourføre materialet (på enten engelsk eller 

fransk) til internetmodulet for tværnationalt samarbejde under EQUAL, ETCIM (EQUAL 
Transnational Cooperation Internet Module), der er beskrevet nærmere senere i denne 
briefing. 

 
Afslutningsvis: 
 

• skal udviklingspartnerskaberne hver især sørge for at overholde deres 
forvaltningsmyndigheds tidsfrist for indsendelse af TSAen og bestemmelserne om, hvilke(t) 
sprog, der kan anvendes til aftaledokumenterne. 

 

• skal ethvert tvivlsspørgsmål vedrørende udkastet til det tværnationale arbejdsprogram 
være afklaret ved rådslagning mellem partnerne, der hver især skal sørge for, at deres UPs 
vitale interesser er tilgodeset. 

 

• skal det endelige TSA-udkast være godkendt af samtlige medvirkende UPers ledelser. 
 
Denne formelle godkendelse af partnerne er en vigtig milepæl, som I og jeres tværnationale 
partnere måske vil ønske at markere. Det kan f.eks. ske i form af en workshop, en 
pressekonference, en officiel reception, et offentligt rundbordsmøde med formændene for de 
deltagende udviklingspartnerskaber, en undertegning af TSAen af bemyndigede repræsentanter fra 
det offentlige eller flere sådanne aktiviteter i kombination. Dette er et godt tidspunkt at gøre 
beslutningstagere og aktører i felten opmærksomme på UPets planer og forventede resultater. 
 
 

Hvilke oplysninger indeholder TSAen? 
 
1.  Det tværnationale samarbejdspartnerskabs navn 
 
2. Rationale og målsætninger 
- fælles interesser / metodik / underliggende problemstilling 
- erfaringer fra relevante tidligere aktioner 
- de deltagende udviklingspartnerskabers fælles tværnationale mål 
- de forventede (fælles / supplerende) produkter / output / resultater 
- den merværdi, som det enkelte UP tilfører projektet i form af strategi og planlagte resultater 
- i givet fald den merværdi, som associerede partnere tilfører samarbejdet, samt disses økonomiske 

formåen 
 
3.  Arbejdsprogram og arbejdsmetodik 
- de planlagte tværnationale aktiviteter 
- metodik for udveksling af oplysninger, resultater og arbejdsredskaber 
- tidsplan for milepæle, delresultater og overordnede resultater 
 
4.  Organisations- og beslutningsmetoder 
- det enkelte UPs bidrag og ansvarsområder 
- TSA-sekretariatets og eksterne eksperters....DER STÅR IKKE EKSTERNE EKSPERTER I DEN 
ENGELSKE VERSION??? rolle og opgaver 
- beslutningsmetode 
- arbejdssprog 
 
5.  Overvågnings- og evalueringsprocedurer 
- mekanismer til overvågning og evaluering af tværnationale erfaringer og resultater 
- mekanismer til ajourføring af arbejdsprogram, arbejdsmetodik og organisatoriske arrangementer 
 
6.  Finansielle bestemmelser 
- opdeling af budgettet for hver aktivitet, efter omkostningstype (individuelt eller fælles), 
aktivitetstype og finansieringskilder 
- planer for omkostningsdeling, finansiel kontrol og undgåelse af dobbeltfinansiering 
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TSAer er mest værdifulde, når de forberedes på en virkelig praktisk måde og tjener til at: 
• fokusere drøftelserne og skabe et klart grundlag for samarbejde 
• aftale enkelthederne i det tværnationale arbejde 
• understøtte den daglige forvaltning af det tværnationale arbejde 
• gøre status over fremskridt, output og resultater 
• publicere det tværnationale arbejde og bevidstgøre offentligheden om det 
• øge handlings- og indflydelseskapaciteten hos målgrupper og andre involverede parter 

 
Nogle af udviklingspartnerskaberne deltager i mere en én TSA. Det er der ingen problemer i. I helt 
særlige tilfælde er dette endda den eneste måde, hvorpå store og komplekse partnerskaber kan 
finde partnere, der afspejler alle de vigtigste aspekter i deres arbejde. Eksempelvis vil et stort 
partnerskab om beskæftigelse måske ønske at være medlem af et TSA med speciale i at hjælpe 
tidligere kriminelle og et andet med speciale i at beskæftige psykisk/fysisk handicappede. Sådanne 
UPer skal gennemgå TSA-processen særskilt med hver af de tværnationale partnere. 
 
 
Eksempel: Ét UP - to TSAer    (TCA 127 og 101 ECINE og UPAE) 
 
Det britiske UP, Working Broadband, er medlem af to tværnationale partnerskaber, ECINE og 
UPAE. ECINE er et lille, handlingsorienteret partnerskab, mens UPAE omfatter nederlandske, 
italienske, spanske, portugisiske og tre andre britiske udviklingspartnerskaber. Partnerne har en 
fælles interesse i den kulturelle/kreative sektor og i e-business. Oprettelsen af begge TSAer har 
krævet en stor indsats og en klar målretning såvel som præcist aftalte roller og ansvarsområder. 
Det var særlig vigtigt at undgå "dubletter" og at fokusere på aktiviteter, der resulterer i konkrete 
produkter og fordele. UPet har tilrettelagt et arrangement, hvor alle partnere fra begge TSAer kunne 
mødes og udforske mulige bindeled. 
 
 
 
6.2 TSA-godkendelsesprocessen 
 
Med henblik på at lette konsultationsprocessen mellem de berørte forvaltningsmyndigheder er der 
udviklet en netbaseret facilitet kaldet ETCIM (EQUAL Transnational Cooperation Internet Module). 
Dette værktøj fremskynder godkendelsesprocessen, idet det sikrer, at alle udviklingspartnerskaber 
og forvaltningsmyndigheder, som medvirker i et projekt, arbejder med samme TSA-version.  
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Sådan virker ETCIM 
 

ETCIM-sekretæren, som det tværnationale partnerskab har udnævnt, indfører og ajourfører (på 
engelsk eller fransk) de fuldstændige oplysninger om den TSA, hans eller hendes partnerskab har 

indgået 
 

de deltagende udviklingspartnerskaber validerer inputtet i ETCIM 
 

de relevante forvaltningsmyndigheder kommenterer TSA-forslaget 
 

når TSAen er godkendt af alle involverede forvaltningsmyndigheder, bekræfter disse, at de 
pågældende UPer er udvalgt til gennemførelsesfasen (tidligere Aktion 2) 

 
 

 
TSAerne indlægges i EQUALs fælles database (ECDB), hvor de bliver offentligt tilgængelige 

 
 
Bemærk:  
Udviklingspartnerskaberne må ikke benytte ETCIM til at udvikle og forhandle en TSA, men kun til at 
godkende denne. Der er udelukkende netadgang til værktøjet for godkendte brugere. Adgangen 
tildeles af forvaltningsmyndighederne på basis af vejledning fra Kommissionen. UPet får sit 
særskilte log-in brugernavn og et password til konsultering af ETCIM samt yderligere et password til 
indførelse/ændring eller validering af data. Af indlysende grunde har man kun adgang til data 
vedrørende den eller de tværnationale samarbejdsaftale(r), man deltager i. 
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Forvaltningsmyndigheder 
 
Forvaltningsmyndighederne er ansvarlige for bedømmelsen og godkendelsen af tværnationale 
samarbejdsaftaler samt for bevillingen i gennemførelsesfasen (tidligere Aktion 2), primært i 
overensstemmelse med europæiske og nationale retsforskrifter, herunder 
fællesskabsinitiativprogrammerne og programtillægget. De vil også følge fælles bestemmelser med 
henblik på en gnidningsløs og effektiv proces, navnlig med hensyn til at: 
 
- synkronisere udviklingspartnerskabernes tidsplaner for vurdering og godkendelse 
 
- yde støtte til søgningen efter partnere 
 
- understøtte udviklingspartnerskaberne i udformning og forelæggelse af TSA-udkast 
 
- anvende fælles kriterier for vurdering af TSAer 
 
- konsultere hinanden, før en TSA indgås 
 
- anvende fælles konsultationsprocedurer for efterfølgende væsentlige revisioner af TSAerne 
 
- efter bedste evne minimere antallet af UPer, der forlader samarbejdet efter at være udvalgt til 
forberedelsesfasen (tidligere Aktion 1) såvel som antallet af "forældreløse" udviklingspartnerskaber, 
der står uden tværnationale partnere. 
 
 
 
Forelæggelse af den tværnationale samarbejdsaftale (TSA) 
 
Så snart der er opnået enighed om alle kerneelementer i samarbejdsaftalen og TSA-udkastet er 
udarbejdet, skal dette indsendes til de ansvarlige forvaltningsmyndigheder. 
 

• Hvert UP i et partnerskab skal indsende deres fælles TSA til de respektive 
forvaltningsmyndigheder sammen med de enkelte udviklingspartnerskabsaftaler (UPAer). I 
nogle tilfælde kræver forvaltningsmyndigheden en TSA, der er skrevet på et fællessprog, 
oversat til det nationale sprog. 

 
• ETCIM-sekretariatet lægger TSA-udkastet (på engelsk eller fransk) ind i ETCIM på vegne 

af alle UPer. Med hyperlinks kan man eventuelt henvise til andre sprogversioner. Så længe 
aftalen kun har form af et udkast, kan den kun ændres af ETCIM-sekretariat, som er 
udnævnt af det tværnationale partnerskab. 

 
 
 

Arbejdsprocedure i ETCIM 
 
1. TSA-udkastet indlægges i ETCIM. 
 
2. ETCIM anmoder pr. e-mail de andre tværnationale partnere om at validere de indførte data. 
Bemærk: Dette gælder selvfølgelig kun partnere, der har oplyst deres e-mailadresse, hvilket nogle 
udviklingspartnerskaber undlod at gøre i første runde. 
 
3. Hvis partnerne kan bekræfte, at den TSA-version, der er lagt ind i ETCIM, svarer nøjagtigt til den, 
der er aftalt mellem udviklingspartnerskaberne, validerer de nu aftalen i ETCIM. Hvis de ønsker 
ændringer, skal de anmode ETCIM-sekretariatet om at foretage disse og returnere 
samarbejdsaftalen til validering. 
 
4. Når alle partnerne har valideret TSA-udkastet, underretter ETCIM pr. e-mail de berørte 
forvaltningsmyndigheder om, at der er indgået en TSA og opfordrer disse til at gennemgå aftalen. 
Kontakt dog for en sikkerheds skyld forvaltningsmyndigheden og forvis jer om, at de faktisk har 
modtaget en e-mailbesked om aftaleindgåelsen. 
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5. Forvaltningsmyndighederne analyserer herefter TSAen og kan eventuelt forkaste denne. I så fald 
informerer ETCIM pr. e-mail alle berørte udviklingspartnerskaber om årsagerne. UPerne må så 
drøfte disse, løse eventuelle problemer og forelægge en revideret udgave af aftalen. Der skal ikke 
oprettes en helt ny TSA. 
 
6. Hvis aftalen stadig trænger til forbedring, begynder hele processen forfra (jf. ETCIM-Guiden). 
 
7. TSAen godkendes, når alle berørte forvaltningsmyndigheder bekræfter, at indholdet er af 
tilstrækkelig høj kvalitet, at det tilfører merværdi til UP-strategien, og at budgettet opfylder reglerne 
og kravene. 
 
8. Samme procedure skal følges, hvis de tværnationale partnere beslutter at foretage en 
(væsentlig) revision af TSAen, mens projektet er i gang. 
 
 
 
Godkendelse af den tværnationale samarbejdsaftale 
 
En tværnational samarbejdsaftale (TSA) er endeligt godkendt, når alle tværnationale partneres 
forvaltningsmyndigheder har sagt god for den. Godkendelsen registreres omgående i ETCIM. 
 
Denne godkendelse af TSAen er en del af den samlede procedure for godkendelse af hvert af 
udviklingspartnerskaberne til gennemførelsesfasen (tidligere Aktion 2). 
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Efter opnåelse af fuld enighed bliver TSA-dataene overført fra ETCIM til den fælles database, 
ECDB og det meste af indholdet bliver offentligt tilgængeligt (af indlysende årsager dog med 
undtagelse af budgetterne). 



At få det til at fungere 
 

7 
 Møder, studiebesøg, udvekslinger og 

uddannelsesophold 
 
 
"UP'erne bør opmuntres til at lære deres partnere godt at kende og ikke alene opbygge nære 

arbejdsrelationer men også venskaber" 
 
 

Dette afsnit af Guiden giver en mere indgående forklaring med tips om nogle af de måder at "køre" 
det tværnationale samarbejde på, som vi beskrev i kapitel 2. Vi understreger endnu en gang, at 
informationsudveksling gennem møder og studiebesøg i sig selv ikke er et mål, men derimod et 
middel til at udveksle erfaring og ekspertise - og et skridt i en organiseret læringsproces. 
 
7.1 Informationsudveksling gennem møder og anden kommunikation 

 
Planlægning af besøg 
 
At udvikle og holde sammen på et tværnationalt partnerskab, der helt hovedsagelig kun kan 
kommunikere pr. telefon, fax og e-mail, er en udfordring. Derfor er de lejligheder, hvor partnerne 
mødes ansigt til ansigt så meget desto vigtigere. 
 
Meget af den egentlige gensidige læring, overførsel af god praksis og kreative fællesudvikling finder 
sted under korte forløb med personlig kontakt under møder, studiebesøg, personaleudveksling og 
uddannelsesophold. 
 
Jo mere ambitiøs en plan, I lægger, jo mere har I chance for at få ud af den. 
 
Udnyt møderne hensigtsmæssigt 
 

• I større tværnationale partnerskaber kan nogle af aktiviteterne mellem partnere, der er 
fælles om en interesse eller en opgave, med fordel foregå på bi- eller trilaterale møder i 
stedet for multilaterale møder. 

 
• Tilstræb, når jeres partnerskab holder møde, at udnytte lejligheden til at højne jeres 

tværnationale arbejdes profil og troværdighed. Tænk på at invitere fremtrædende personer 
fra jeres lokalområde, erhvervsrepræsentanter og beslutningstagere eller 
folketingsmedlemmer, medlemmer af Europa-Parlamentet samt pressen. Pas dog på, at 
PR-aktiviteten ikke kommer til at overskygge dagsordenen for arbejdet. 

 
Forberedelse 
 

• Planlæg møder og studiebesøg omhyggeligt på forhånd. Mulighederne for personlige 
møder vil være begrænsede og omkostningerne i tid og penge er høje. Møderne må derfor 
udnyttes bedst muligt. 

 
Finansiering 
 

• Under planlægningen skal man tage hensyn til, at partnernes budgetter til tværnationalt 
samarbejde kan variere stærkt. Dette kan sætte grænser for, hvad man kan forvente at 
opnå og endda umuliggøre en ligelig arbejdsfordeling mellem partnerne. 
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• Sørg for, at ordningerne vedrørende mødeomkostninger er klart aftalt på forhånd. 
Sædvanligvis afholdes mødeomkostningerne af værts-UPet, mens de besøgende 
udviklingspartnerskaber hver især dækker deres egne udgifter til rejse og logi. Reglen er, at 
enkeltpersoners tværnationale omkostninger skal betales af deres eget 



udviklingspartnerskab. Når der er tale om fælles tværnationale omkostninger, må der på 
forhånd aftales en fordeling. 

 
Logistik 
 

• Et mødes succes afhænger for en stor del at, at man kan byde på bekvemme lokaler med 
en god atmosfære, gode hjælpemidler til præsentation og et fokuseret og professionelt 
formandskab, der sørger for omhyggelig udarbejdelse af referat. 

 
• Tag højde for medlemsstaternes meget forskellige antal og fordeling af officielle fridage, da 

disse i høj grad kan påvirke planlægningen. 
 

• Tag behørigt hensyn til transporttid. Man kan dårligt være i stand til at arbejde effektivt til et 
møde, hvis man har kæmpet med tiden for at nå frem fra den anden ende af Europa. 

 
Gæstfrihed 
 

• Som vært bør man mødes med sine besøgende straks, når de ankommer, og sørge for, at 
de får alle de stedrelevante informationer (om transport mv.), de har brug for. 

 
• Vær behjælpelig med hotelreservation og undersøg, om nogle af de besøgende ønsker at 

forlænge opholdet af personlige grunde. 
 

• Sørg for spiseordninger og tag hensyn til særlige kostønsker. 
 

• Indlæg sociale aktiviteter i besøgsprogrammet. Uformelt netværkssamarbejde er ofte den 
bedste måde at lære sine partnere at kende på. 

 
• Vær imidlertid opmærksom på, at kutyme og regler for finansiering af kost og logi varierer 

fra sted til sted. Undgå at skabe en pinlig situation for en partner, som ikke er i stand til at 
gengælde jeres gæstfrihed. Anmod alle partnere om at henholde sig til deres nationale 
regler. 

 
Et godt resultat 
 

• Udarbejd en god rapport, der fremhæver det, der er aftalt, og send den ud inden for én, 
højst to uger efter mødet. Hvis der går længere tid, vil de fleste af deltagerne være blevet 
optaget af andre gøremål. 

 
Mødeafvikling 
 
Forberedelse 
 

• Sørg for, at partnerne kan udveksle synspunkter vedrørende formålet med og 
forventningerne til et møde i så god tid, at I kan nå at udsende, forhandle og vedtage et 
udkast til dagsorden, inden mødet finder sted. 

 
• Sørg for på forhånd at have klarhed over, hvem der kommer og hvilke sprog, de behersker 

(medmindre det på forhånd er aftalt at anvende et fælles arbejdssprog). 
 
Fastsættelse af dagsorden - med klar opdeling af opgaverne og tid nok til de vigtige 
mødepunkter 
 

• arbejdsopgaver vedrørende forvaltningen af det tværnationale partnerskab 
 
• fremlæggelse af partnernes aktiviteter og drøftelse af fælles interesseemner 

 
• PR-aktiviteter med deltagelse af politikere og andre offentligt kendte personer 
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Ledelse af et møde 
 

• Et tværnationalt møde, der varer en dag eller mere, tager på alles kræfter og skal ledes 
omhyggeligt for at blive produktivt. De tre vigtigste forudsætninger herfor er: 
- at alle deltagere til enhver tid kender hinandens navn og position 
- at alle deltagere til enhver tid ved, hvor mødet er henne i forhold til dagsordenen 
- at mødet begynder og slutter rettidigt 

 
• Ingen kan bevare den fulde koncentration i mere end ca. 40 min. ad gangen. Ikke mindst i 

den uvante og trættende sammenhæng, som et tværnationalt møde er, er det en god idé at 
holde fem minutters pause hver time, foruden nogle programsatte forfriskningspauser. 

 
• Der bør være fri adgang til vand og andre alkoholfri drikkevarer. 

 
• Hvis der benyttes et fælles arbejdssprog, må de, der taler sproget flydende, tale langsomt 

og tydeligt - og undgå hverdagssprog og forvirrende forkortelser. 
 

• Formanden må jævnligt opsummere og forvisse sig om, at alle har forstået, når man er 
nået frem til afgørende punkter og beslutninger. 

 
• Brug flip over-tavler og andre visuelle hjælpemidler til at notere vigtige beslutninger, 

milepæle og aftaler. 
 

• Sørg for, at konklusioner udmønter sig i aftaler, og at alle deltagere får lejlighed til at 
udtrykke sig (og ikke kun dem, der taler arbejdssproget flydende). 

 
• Bekræft alle aftaler og opfølgningsaktiviteter ved mødets slutning. Sørg for, at alle partnere 

forstår de efterfølgende skridt, og hvad de forventes at foretage sig. 
 

7.2 Studiebesøg 
 
Forberedende planlægning 
 
Et studiebesøg giver en fin lejlighed til at bringe UP-medlemmer, deltagere i UP-aktiviteter og 
endda politikere og sponsorer ind i det tværnationale arbejde. Det vil for enhver være en stor 
oplevelse for første gang at studere, hvordan man arbejder i en anden medlemsstat. Planlæg 
besøgets mål og indhold, selskabets sammensætning, briefing og efterrapportering samt de 
praktiske arrangementer. Her er nogle enkle retningslinjer: 
 

• Bed potentielle deltagere om at lave en liste over deres prioriteringer i forbindelse med 
besøget (herunder de typer af folk og aktiviteter, de ønsker at besøge). 

 
• Bed værterne om at returnere et programudkast. 

 
• Planlæg det endelige program, så snart de besøgende har svaret. 

 
• Kommunikér i muligt omfang pr. telefon og e-mail, men arranger et personligt møde mellem 

hovedarrangørerne, hvis der skulle opstå problemer eller misforståelser. 
 
Eksempel: studiebesøg for deltagere i UP-aktiviteter   (TCA 233 LE MAT) 
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Det tværnationale partnerskab, Le Mat, har medvirkende fra Tyskland, Grækenland, Italien, Sverige 
og U.K.. De samarbejder om at hjælpe dårligt stillede målgrupper med at skabe beskæftigelse 
inden for den socialøkonomien (erhvervsdrivende foreninger mv.). En af de tværnationale aktiviteter 
består i at lave forskningsinterviews under studiebesøg i forskellige lande. Til dette formål har en af 
partnerskabets tværnationale arbejdsgrupper udviklet et særligt "interviewsæt" bestående af et 
spørgeskema, en vejledning og en båndoptager. De resulterende interviews udgives i en bog, der 
også vil indeholde gode eksempler og beretninger fra arbejdet i socialøkonomien i de deltagende 
lande. 



Forslag til jer som værter 
 

• Sørg for at briefe og efterrapportere til alle de medarbejdere, der har med besøget at gøre. 
 

• Forsøg at få oplyst de besøgendes særlige interesseområder og at imødekomme deres 
ønsker. 

 
• Indhent oplysninger om deltagernes sprog, kostvaner og andre særlige behov. 

 
• Vær opmærksom på, at tidsplanen for besøgene ikke bliver overfyldt. 

 
• Planlæg nogle sociale aktiviteter men sørg også for, at deltagerne får passende fritid. 

 
Forslag til jer som besøgende 
 

• Meddel jeres vært alle oplysninger om deltagerne i god tid (navne, køn, organisation, 
stilling, rolle i UP, ekspertiseområde, andre interesser, sprogfærdigheder og eventuelle 
særlige kostønsker eller andre behov). 

 
• Hvis værten ikke kan sørge for tolkning, vil der måske blive behov for, at denne funktion 

varetages af én i jeres gruppe. 
 

• Sørg for, at alle er tilstrækkeligt orienteret om programmet, om værtsorganisationen og 
dens rolle i det tværnationale partnerskab samt om det sociale aktivitetsprogram og om 
hotel, forplejning mv. 

 
Der er yderligere hjælp og råd at hente i den finske "Guide on transnational meetings", der findes 
på ESF's website i Finland.  

 
 

7.3 Udvikling af tjenesteydelser, produkter eller systemer (fælles eller 
sideløbende) 
 
Tværnationale aktiviteter forventes at producere noget. Produkterne må, hvad enten de er af formel 
eller uformel art, dokumenteres og udbredes som en del af indsatsen for at påvirke politik og 
praksis (mainstreaming). Dette arbejde kan effektiviseres på en række måder. 
 

• Når situationer og praksis i forskellige medlemsstater sammenlignes, er det 
hensigtsmæssigt at etablere referenceværdier (benchmarking) med henblik på at fastslå, 
hvilke former for praksis og/eller politik, der kan forbedres i andre lande. 

 
• Udnyt ekspertise og metoder fra andre medlemsstater. Undersøg, i hvilket omfang der kan 

være tale om overførsel og, i givet fald, tilpasning. 
 
Eksempel: En certificeringsmodel udviklet i fællesskab  (TCA 1312 DIAPASON) 
 
Bag OPTIMA - en ny certificeringsmodel i relation til lige muligheder - står et italiensk-spansk 
tværnationalt partnerskab. Initiativet bygger på en model, som blev udviklet af en spansk partner 
under NOW-initiativet, og som allerede er anerkendt på EU-plan. Denne certificering er imidlertid 
meget kostbar og afskrækker derfor små virksomheder. Derfor har man udviklet en mere 
omkostningseffektiv model, som er under afprøvning i ti små og mellemstore italienske 
virksomheder inden for fødevare- og tekstilindustrien, sociale serviceydelser og byggesektoren. 
Målet er i Spanien at udbrede OPTIMA til små virksomheder og ad den vej øge kvindeandelen 
inden for traditionelt mandsdominerede sektorer. I Italien stiler man efter at få modellen indført og 
udbredt. 
 
 

• Ved udvikling af fælles systemer, processer og produkter skal den enkelte partners stærke 
sider indarbejdes i en fælles strategi og metode, der kan anvendes i flere medlemsstater. 
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• Søg at skabe nyttige resultater. Spørg altid, hvem produktet (tjenesteydelsen mv.) er 
beregnet til og planlæg videreformidlingen af det. 

http://www.mol.fi/esr/hyvatkaytannot/goinginternational.pdf


 
• Sørg for, at alle de opnåede resultater (produkter, redskaber, metoder osv.) gøres offentligt 

tilgængelige og stilles til rådighed for tredjepart. 
 

• Søg vejledning fra den ansvarlige forvaltningsmyndighed, hvis jeres resultater kan have 
kommerciel værdi og I har planer om at udnytte resultaterne kommercielt. Vær særlig 
opmærksom på spørgsmål omkring intellektuelle ejendomsrettigheder (Se 3.6 Intellektuelle 
ejendomsrettigheder). 

 
 
7.4 Erfaringsudveksling i praksis gennem uddannelsesophold 
 

• Partnere eller projektmedarbejdere, som udvælges til uddannelsesophold, må være 
velmotiverede, besidde de rette ressourcer og være i stand til at handle selvstændigt. 

 
• De udvalgte personer skal være velkvalificerede til at løse de opgaver, de måtte blive stillet 

under uddannelsesopholdet, og i stand til at kommunikere på det fremmedsprog og niveau, 
der er aftalt. 

 
• Uddannelsesophold må være af en rimelig lang varighed, hvis de skal være nyttige og 

produktive. Med henblik herpå må 2-3 uger regnes for den minimale varighed, mens tre 
måneder sandsynligvis vil være maksimum for de fleste partnerskabers vedkommende. 

 
Eksempel: Uddannelsesophold der styrker evnen til at handle og få indflydelse 
(TCA 233 EXIT) 
Dette svenske UP involverer tidligere kriminelle, som udvikler kooperativt arbejde, nogle af dem 
som projektledere med en aktiv rolle i TSA-arbejdet. En af deres konkrete opgaver består i at 
interviewe kolleger med samme baggrund i italienske kooperativer, hvor man har langt mere 
erfaring på området end i de svenske kooperativer. Målet er at lære nyt og få ideer til handling. 
Denne aktivitet har på positiv måde øget deltagernes evne til at handle og få indflydelse. Det har 
således også til dels været et stolthedsspørgsmål at få tingene til at lykkes. 
 
 

• Når ovennævnte punkter er på plads, skal man sørge for, at alle forstår formålene med 
uddannelsesopholdet, herunder de individuelle læringsmål og arbejdsopgaver. 

 
• Fastlæg arbejdsmålene omhyggeligt og beregn tid til indkøring. Vær realistisk og tag 

hensyn til, i hvor høj grad den, der sendes på uddannelsesophold, såvel som værterne 
formår at løse tekniske og praktiske problemer i relation til uddannelse eller arbejde i 
udlandet og på et fremmed sprog. 

 
• Sørg for, at alle er tilstrækkeligt informeret - deltagerne og, hvis dette er relevant, deres 

familier, ledsagende personale, sende- og værtsorganisationerne, værtsvirksomheder og, i 
givet fald, værtsfamilierne. 

 
• Sørg for, at alle praktiske anliggender (sygesikring, ansvarsforsikring mv.) er i orden i god 

tid før opholdets start. 
 

• Der kræves en vis forudgående orientering og uddannelse for at sikre, at deltagerne forstår 
og evner at begå sig med de kulturelle, arbejdsmæssige og sproglige forskelle. 

 

Der skal være etableret en aftalt overvågningsproces, der holder både værts-
udviklingspartnerskabet og den, der er på uddannelsesophold, i kontakt og underrettet om, hvordan 
opholdet spænder af. 

 
 
Til sidst ………………. 
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I Kommissionens meddelelse om retningslinjerne for anden runde af EQUAL-initiativet ("Fri 
bevægelighed for gode ideer") understreges alle udviklingspartnerskaber og tværnationale 
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partnerskabers forpligtelse til at registrere og rapportere deres arbejde, herunder om de 
tværnationale samarbejdsaktiviteter og den merværdi, disse tilfører deres arbejde i henseende til 
såvel politik som praksis. Sørg for at beskrive jeres tværnationale partnerskab fuldstændigt i de 
rapporter, I indsender til de ansvarlige forvaltningsmyndigheder/de nationale støttestrukturer. 
Derudover anbefaler vi stærkt at gøre brug af internettet til formidling af jeres tværnationale 
arbejdsresultater. 



At få det til at fungere 
 

8 
Økonomisk planlægning 

 
"Det er vigtigt at huske, at der er to slags regler, nemlig EU-dækkende regler, der er de 

samme for alle medlemsstater, og regler vedrørende finansiering, som er forskellige fra land 
til land. Her gælder det om ikke at blive kørt fast af de indbyrdes nationale forskelle men i 

stedet søge fælles løsninger" 
 
 

8.1 Finansielle regler og procedurer 
 
Budgetadministratorerne og de tværnationale koordinatorer, som har det økonomiske ansvar for 
udviklingspartnerskaberne (UP), såvel som de tilsvarende ansvarlige for deres tværnationale 
partnerskaber, må være fortrolige med: 
 

• EUs væsentligste finansieringsregler og -procedurer 
 

• den særskilte finansielle planlægning og forvaltningsprocedure for EQUAL 
 
Bemærk: Der er mange forskelle medlemsstaterne imellem med hensyn til finansielle regler og 
bestemmelser. I tvivlstilfælde tilrådes det, at man forhører sig herom hos den nationale 
forvaltningsmyndighed. 
 
Følgende overordnede EU-regler giver retningslinjer for, hvilke udgifter der kan dækkes og af 
hvilken partner, hvordan omkostninger kan deles, og hvordan dobbeltfinansiering kan undgås. 
Samme regelsæt afspejler Revisionsrettens kritiske bemærkninger og anerkender den væsentlige 
stigning i det disponible budget til tværnationalt samarbejde under EQUAL. 
 
Støtteberettigede kategorier af udgifter til tværnationalt samarbejde 

 
a. deltagelsesomkostninger (rejse, ophold og forplejning) i forbindelse med 

arbejdsmøder, arrangementer og informationsbesøg 
 

b. omkostninger til kommunikation og oversættelse med henblik på at lette 
udvekslingen af oplysninger og erfaringer 

 
c. omkostninger til informationsbesøg og deltageres uddannelsesophold 

(undervisere, praktikanter, personale, nøgleaktører m.fl.) 
 

d. individuelle bidrag fra det enkelte UP til fælles aktiviteter/fælles udvikling af 
tjenesteydelser og produkter 

 
e. omkostninger i forbindelse med organisering af møder, arrangementer, 

informationsbesøg og uddannelsesophold, herunder omkostninger til 
mødefaciliteter, tolkning, receptioner og oversættelse til aftalte arbejdssprog 

 
f. omkostninger til fælles aktiviteter/fælles udvikling af tjenesteydelser og produkter, 

der udføres af tredjepart. Hvis der foreligger en aftale om omkostningsdeling, bør 
de støtteberettigede udgifter til denne kategori og for nedennævnte kategori g. ikke 
overstige 25% af de samlede udgifter til en tværnational samarbejdsaftale (TSA). 
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g. omkostninger til arbejde udført af UP-medarbejdere i relation til tværnationalt 
samarbejde (forudsat den nationale forvaltningsmyndighed ønsker disse 



omkostninger indregnet i TSAen), samt omkostninger til f.eks. et 
koordinationssekretariat, konsulenter og formidlere, eksperter, fælles 
undersøgelser, evaluering af det fælles arbejde osv. 

 
8.2 Finansiel planlægning og forvaltning 
 
Før fastlæggelsen af budgettet for hvert af TSAens udviklingspartnerskaber samt af det beløb og 
den procentandel, der afsættes til tværnationalt arbejde, er det afgørende, at følgende punkter er 
afklaret: 
 

• Udviklingspartnerskabernes budgetter til tværnationalt samarbejde er meget forskellige, da 
UPerne er af indbyrdes meget forskellig størrelse, og da der er store variationer, hvad 
angår den procentvise budgetandel, som udviklingspartnerskaberne bevilger til 
tværnational aktivitet. 

 

• Det må på en meget velplanlagt måde undersøges, hvor meget hvert UP kan bidrage med, 
så man undgår, at der stilles urimelige forventninger til udviklingspartnerskaber med små 
budgetter, men også at der lægges urimelige byrder på dem med større budgetter. 

 

• Hvis I finder jeres UPs budgetmidler utilstrækkelige i forhold til det arbejde, I ønsker at 
planlægge, vil nogle af partnerne måske være i stand til at øge den oprindeligt afsatte 
procentandel til tværnationalt arbejde. Alternativt vil der måske kunne søges supplerende 
økonomisk bistand fra andre nationale eller lokale kilder. 

 
 
Et budget for hver opgave eller fase 
 
Det anbefales at lægge budget for hver opgave eller fase i jeres arbejdsprogram. Hvert UPs bidrag 
må klart defineres for at sikre engagementet og undgå misforståelser. Opgave- eller fasevis 
budgetlægning vil også gøre det lettere at nå til enighed om fælles basisregler for udgifter og at få 
udarbejdet et samlet tværnationalt budget, der viser de enkelte UPers bidrag og 
ansvarsforpligtelser. 
 
 
Fælles regler og procedurer for fremlæggelse og styring af tværnationale aktiviteter 
 
Omkostninger, der påløber i forbindelse med tværnationale aktiviteter, deles af de deltagende 
udviklingspartnerskaber og skal være klart angivet i den tværnationale samarbejdsaftale (TSA). 
 
Hvert tværnationalt budget skal fremlægges i to dele: 
 

• Individuelle tværnationale omkostninger, der opstår som følge af opgavefordelingen (og 
de hermed forbundne omkostninger) mellem udviklingspartnerskaberne i et tværnationalt 
partnerskab. Disse omkostninger kan være direkte relateret til aktiviteter (moduler i den 
fælles arbejdsplan), der udføres af et af UPerne (kategori 1a - 1d) og vil således skulle 
afholdes af det berørte udviklingspartnerskab. 

 
• Fælles tværnationale omkostninger, der påløber for fælles 

aktiviteter/tjenesteydelser/produkter, som udføres på vegne af det tværnationale 
partnerskab, og hvoraf hvert UP i et tværnationalt partnerskab forventer lige store fordele 
(kategori 1e - 1g). Fælles tværnationale omkostninger skal kun deles mellem deltagende 
udviklingspartnerskaber med hjemsted i EU-medlemsstater. 

 
Fordeling af fælles tværnationale omkostninger  
 
Her kan man vælge mellem følgende to fordelingsmåder: 
 

A. Gensidige ordninger 
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Ifølge gensidighedsprincippet skal omkostninger til tværnational aktivitet fordeles ligeligt 
mellem alle deltagende udviklingspartnerskaber, idet man går ud fra, at alle 



udviklingspartnerskaberne drager lige store fordele af det tværnationale samarbejde. Hvis 
dette er tilfældet, og partnerne råder over tilnærmelsesvis lige store pengemidler, kan man 
fordele omkostningerne mellem dem og aftale et rimeligt budget, således at de bidrager 
med samme beløb. Alternativt kan man beregne bidragene individuelt i forhold til hvert af 
partnerskabernes aktivitetsmængde og opnåede fordele. 

 
B. Omkostningsdelingordninger (bør så vidt muligt undgås)  

 

I tilfælde, hvor gensidighedsprincippet ikke med rimelighed kan anvendes eller af en 
bestemt årsag ikke ønskes anvendt, må det aftales, hvordan omkostningerne fordeles. 
En sådan aftale vil omfatte den tværnationale overførsel af midler indbyrdes mellem 
udviklingspartnerskaber eller til fælles kontrahenter. Der må herske enighed om, hvilke 
aktivitetstyper man skal fordele omkostningerne på, formlen for fordeling af omkostningerne 
mellem de deltagende udviklingspartnerskaber og metoderne til kontraktudstedelse og 
håndtering af fakturaer. 
 
Uanset, om man vælger en gensidig ordning eller en omkostningsdelingsordning, skal 
formlen for omkostningsfordelingen mellem partner-UPerne klart fremgå af den 
tværnationale samarbejdsaftale. 

 
Formel til fordeling og forvaltning af det tværnationale budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Forvaltning af gensidige ordninger 
 

Under de gensidige ordninger håndteres hele arbejdsprojekter med tilhørende udbetalinger af 
individuelle udviklingspartnerskaber. Sådanne projekter kan blive varetaget af tværnationale 
partnerskaber i enhver kombination eller af kontrahenter. Gensidighedsprincippet skal anvendes for 
organisatoriske omkostninger til møder og arrangementer (kategori 1e). Disse omkostninger skal 
altid afholdes af værts-UPet. 
 
Eksempel: Omkostningsdeling    (TCA 1060 THE X-TRAIN) 
 
I et tværnationalt partnerskab med fem medlemmer indvilligede den ene af disse i at arrangere en 
evaluering for partnerskabet. Der blev indgået kontrakt med et universitet og tre af partnerne delte 
de direkte omkostninger hertil. En anden af partnerne finansierede partnerskabets fælles netsted. 
Den femte partner engagerede fra sit hjemland en kontrahent til at levere endnu et 
evalueringsprodukt. 
 
 
Forvaltning af ordninger omkostningsdelingsordninger 
 

Udviklingspartnerskaber kan vælge mellem de to nedennævnte ordninger til deling af 
omkostninger: 
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Individuelle 
tværnat. 
omkostn.  

Fælles 
tværnat. 
omkostn. 

Gensidighed 

Ordninger til 
omkostn.deling

Pro rata-
fakturering 

Refusion 

Gensidighed  



• Pro rata-faktureringsmetoden indebærer, at det i en kontrakt med en tredjepart, der skal 
indgås af et udviklingspartnerskab i eget og de øvrige UPers navn, anføres, at pro rata-
fakturaer skal fremsendes til alle de deltagende UPer, som så betaler deres andel direkte til 
kontrahenten.  

 

• Refusionsmetoden anvendes, når et af de deltagende udviklingspartnerskaber fungerer 
som ordregiver for fælles tjenesteydelser eller produkter. Det pågældende UP udsteder og 
betaler i så fald fakturaer til kontrahenten og modtager efterfølgende - på basis af et 
omkostningsdækningsbilag - refusion fra de andre UPer ifølge den aftalte 
formel/fordelingsnøgle. Samme metode kan anvendes, når ét af de deltagende 
udviklingspartnerskaber varetager funktionen som tværnationalt koordinationssekretariat (jf. 
afsnit 8.1, kategori 1g). 

 
En eventuel ordning til deling af omkostninger skal i alle tilfælde være i overensstemmelse med 
den gældende fællesskabsret vedrørende det indre marked og må ikke skabe nye hindringer 
for udvekslingen af tjenesteydelser på tværs af nationale grænser. 

 

Eventuelle fravigelser af ovenstående generelle regler og procedurer skal være behørigt begrundet 
i den tværnationale samarbejdsaftale. 
 
8.3 Endnu nogle råd 
 

• Man skal være bekendt med den nationale forvaltningsmyndigheds finansielle regler og 
bestemmelser, idet der kan være forskelle medlemsstaterne imellem. Spørgsmål i denne 
forbindelse bør afklares, før planlægningen af det tværnationale samarbejde begynder. 

 
• Opstil et separat tværnationalt budget og regnskab, så de tværnationale udgifter i 

påkommende fald let kan udskilles. 
 

• Hold individuelle og fælles udgifter adskilt. 
 

• Opbevar alle bilag og anden dokumentation for alle finansielle transaktioner og foretag 
aldrig en betaling uden at have en original faktura. I forbindelse med refusion af fælles 
tværnationale omkostninger anbefales det at spørge den nationale forvaltningsmyndighed 
til råds angående de formelle krav vedrørende attesterede genparter (af den originale 
faktura) som grundlag for betaling. 

 
• Undgå dobbelt regnskabsføring. Man kan f.eks. ikke opføre alle omkostninger til 

telekommunikation som støtteberettigede nationale omkostninger og samtidig opføre 
internationale opkald som tværnationale omkostninger.. 

 
• Aftal på forhånd fordelingen af fælles udgifter med partnerne (hvem skal betale for hvad 

osv.). Sørg for, at jeres tværnationale aftale klart viser, hvor meget hvert UP bidrager med 
til det tværnationale arbejde. 

 
• Under forhandling med jeres partnere skal I være klar over, om deres omkostninger 

inkluderer personaleomkostningerne ved det tværnationale samarbejde. 
 

• Aftal på forhånd med partnerne, hvilken fremgangsmåde der skal følges, hvis en eller flere 
partnere ønsker en ændring af tidligere indgåede finansielle aftaler. 

 
• Drøft og aftal på forhånd nogle nødplaner med dine partnere - f.eks., hvad der skal ske, 

hvis en partner kommer bagud med arbejdet eller (af en eller anden grund) forlader 
partnerskabet. Prøv at forudse eventuelle vanskeligheder og hav en "plan B" parat til 
sådanne tilfælde. 

 
• Hvis tingene begynder at gå skævt, så grib hurtigt ind men uden panik. Rådspørg den 

ansvarlige forvaltningsmyndighed og den nationale støttestruktur. 
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• Hvad angår likviditetsstyring og nødplaner skal man sikre sig, at man er rustet til uventede 
situationer (f.eks. forsinkede betalinger, uforudsete udgifter, budgetoverskridelser osv.). 

 
• Kontrollér, at alle relevante indenlandske regler og bestemmelser overholdes. 

 
• Tilpas de finansielle systemer, således at de er forenelige med normal national 

bogføringsskik. 
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At få det til at fungere 
 

9 
Overvågning og evaluering 

 
"En genial mand begår ingen fejl. Hans vildfarelser er alle viljesbestemte og fører til nye 

opdagelser" 
 
 

9.1  Forpligtelsen til at rapportere og bedømme arbejdsresultater 
 
EQUAL-initiativet, hvis kerneelementer er innovation, partnerskaber og målsætningen om at øve 
indflydelse på politik og praksis, indebærer en række ganske særlige udfordringer med hensyn til 
overvågning og evaluering. 
 
Den vedvarende overvågning og evaluering skal: 

• 
• 
• 
• 

støtte en sund gennemførelse og forvaltning af det tværnationale samarbejde 
medvirke til bedømmelsen af den opnåede merværdi ved tværnationalt samarbejde 
fremme validering og mainstreaming af god praksis 
gøre det muligt at drage lære med henblik på den næste programmeringsperiode 

 

I denne forbindelse skal de enkelte udviklingspartnerskaber hver især: 
 

• overvåge det pågældende UPs aktiviteter og udviklingsinitiativer samt dets 
tværnationale arbejde og løbende vurdere dette med sigte på at forbedre effektiviteten og 
indvirkningseffekten 

 
• tilvejebringe data og oplysninger som grundlag for evalueringen på medlemsstats- 

og EU-plan. Den ansvarlige forvaltningsmyndighed/nationale støttestruktur vil vejlede 
angående typen af data, der skal overvåges, registreres og fremlægges til evaluering. 

 
• indsamle oplysninger og dokumentere erfaringer og resultater fra de tematiske 

netværk, der oprettes på medlemsstats- og EU-plan. Formålet hermed er primært at 
dokumentere fordelene ved de nye metoder, som er blevet udviklet og afprøvet, idet man 
påviser, hvad der virker og hvad der ikke gør - og hvorfor. De indhøstede erfaringer og 
resultater vil blive styrket af de tematiske netværk, der har til opgave at indkredse, validere 
og udbrede god praksis. I medlemsstaternes mainstreaming-strategier præciseres 
udviklingspartnerskabernes rolle med hensyn til at identificere god praksis. 

 
De tværnationale partnerskaber skal derfor hver især i deres tværnationale samarbejdsaftale 
(TSA) redegøre for, hvordan de vil overvåge og evaluere deres egne aktiviteter. 
 
Forpligtelsen til at overvåge og evaluere påhviler ligeledes alle tværnationale partnere. 
Partnerskabet må fra starten afgøre, hvordan det skal gøres, og hvem der skal gøre det. 
 
Eksempel: Vigtigheden af overvågning og evaluering   (TCA 908 ARBORES)  
Overvågning og evaluering af tværnationalt arbejde er meget vigtigt for det tværnationale 
partnerskab. De tværnationale koordinatorer for hvert udviklingspartnerskab samt medlems-
UPernes tekniske personale deltager i evalueringen. Den kontinuerlige evaluering af den 
tværnationale proces skaber en mere dynamisk udveksling af erfaring og metodik. Seminarerne 
vedrørende overvågning er blevet forlænget til to dage, og metoden med deltagelse af flere parter 
er udvidet til også at omfatte arbejdet med at udvikle fælles produkter og materialer. 
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Logical Framework-metoden, der er blevet tilpasset til EQUAL og står beskrevet i 
partnerskabsværktøjskassen, kan også være et nyttigt evalueringsværktøj. Dette er illustreret i 



kapitel 5 og forklares udførligt i Guiden om ombygning af partnerskab (findes også på det 
europæiske EQUAL netsted). 
 
9.2 Overvågning 
 
Overvågningen belyser, hvad der er foregået. I tværnationale partnerskaber er det afgørende at 
være i stand til at overvåge processer, signalere fremgang, registrere succeser og i tide blive 
varskoet om problemer og resultater under forventning. Partnerskaber, der deltager i offentligt 
finansierede programmer, må kunne dokumentere det, de foretager sig. 
 
De tværnationale partnerskaber under EQUAL må hver især have en plan og en proces til 
overvågning af deres aktiviteter og resultater. Der fremlægges normalt overvågningsrapporter på 
de tværnationale forvaltningsmøder. Udviklingspartnerskaberne forventes at inkludere disse 
oplysninger i deres overvågningsrapporter til de nationale forvaltningsmyndigheder. 
 
I et tværnationalt partnerskab formidles mange af de relevante oplysninger via alle partner-UPerne. 
Denne fællesinformation skal organiseres og udveksles, og uanset hvilken overvågningsproces, der 
anvendes, skal oplysningerne: 
 

• udgøre en pålidelig informationssamling, der gør det muligt at sammenholde de faktiske 
resultater med de planlagte outputs og milepæle 

 
• give de enkelte partnere adgang til information fra hele partnerskabet om, hvordan det 

tværnationale samarbejde skrider frem. 
 
Der er ingen fastlagt metode hertil, men på basis af første runde af EQUAL har der kunnet udledes 
to forslag til god praksis: 
 

• overvågningsoplysningerne kan bedst organiseres, når dette indgår i den tværnationale 
koordinators arbejde 

 
• oplysningerne kan bedst udveksles, når der oprettes et netsted til tværnational forvaltning 

(f.eks. en side på en af partnernes netsteder), hvor alle data kan gemmes på en måde, så 
alle partnerne har adgang til dem. Et netsted kan blive til et forum for åben dialog mellem 
partnerne, eller det kan gøres offentligt, dog med fortrolige dele såsom budgetter gemt i 
password-beskyttede filer. 

 
9.3 Evaluering 
 
Evalueringen af det tværnationale samarbejde under EQUAL skal omfatte tre områder: 
 

• relevansen af samarbejdets aktiviteter og resultater med angivelse af, i hvor høj grad de 
fælles mål imødekommer de fælles behov og de behandlede fællesemner 

 
• rentabiliteten (forholdet mellem inputs og outputs) og effektiviteten (resultater 

sammenholdt med mål), hvormed aktiviteterne planlægges, forvaltes og udføres 
 

• indvirkningen, dvs. den værdi, som det tværnationale arbejde på kort sigt har tilføjet hvert 
af udviklingspartnerskabernes aktiviteter og resultater, samt, på længere sigt, arbejdets 
bidrag til beslutningstageres og berørte parters politik og praksis på europæisk, nationalt og 
lokalt plan. 

 
Eksempel: En fælles evalueringsmetode (TCA 2695 ADAPTATION AND INNOVATION NETWORK) 
Partnerskabet "Adaptation and Innovation Network" har indgået en aftale om fælles evaluering med 
en anden TSA, hvor i alt 9 medlemsstater er involveret (jf. ECDB). Ideen er at afprøve innovative 
metoder og værktøjer, som kan styre mainstreaming-processen nationalt og internationalt. 
Partnerne evaluerer "god praksis" gennem: 
- udveksling af relevante rapporter og dokumenter 
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- arbejdsmøder til udformning af evalueringsværktøjer og -metoder 

http://europa.eu.int/comm/equal
http://europa.eu.int/comm/equal


- tværnationale møder til sammenligning og evaluering via spørgeskemaer og iagttagelse 
- fælles udarbejdelse af interims- og slutrapporter. 
 
Evaluering af tværnationale partnerskaber 
 
Evalueringen indledes helt fra begyndelsen af det tværnationale samarbejde. Den indgår i en 
struktureret læringsproces med systematisk planlægning, overvågning og løbende vurdering af 
målsætninger, aktiviteter og resultater. Derfor vil de tværnationale partnerskaber under anden 
runde af EQUAL skulle planlægge en evalueringscyklus tilpasset det tværnationale partnerskabs 
livscyklus. 
 

Projektets livscyklus Evalueringscyklus 
 

Hvorfor? Hvad? Hvem? Hvordan? Hvornår? 
Forberedelsesfase (tidligere Aktion 1)  
UP'er søger partnere 
UP'er forhandler med partnere 
TSAer godkendes 

Implementeringsfasen (tidligere Aktion 2) 
 
Det tværnationale partnerskab påbegynder sit arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det tværnationale partnerskab afslutter sit arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
Aktion 3 / udbredelsesfasen kan indbefattes her 

 
• Ressourcer - er disse tilstrækkelige i forhold 

til målene for det tværnationale samarbejde? 
• Aktiviteter og arrangementer - egner disse 

sig som middel til at nå målene i TSAen og 
bliver de ledet effektivt? 

• Indikatorer - følger de SMART-formlen (jf. 
Partnership-guiden) 

• Deltagelse - er deltagelsen i det 
tværnationale partnerskab vidtspændende og 
åben? Er den reel eller symbolsk? 

• Reaktioner - har det tværnationale 
partnerskab affødt nyttige (positive) 
reaktioner fra andre nøglepartnere og 
aktører? Tegner det til at skabe adfærds- og 
holdningsændringer (f.eks. ved, at andre 
regionale organisationer begynder at 
beskæftige sig med 
arbejdsmarkedsaktiviteter?) 

• Bevidsthed og læring - informerer det 
tværnationale partnerskab folk og institutioner 
om nye udviklingstendenser og måder at 
tænke over arbejdsmarkedsproblematikker 
på? 

• Aktive tiltag - har det tværnationale 
partnerskab stimuleret egnede og effektive 
tiltag, der fremmer de erklærede mål, navnlig 
med hensyn til at påvirke 
arbejdsmarkedspolitik og -praksis? 

• Indvirkninger - er det tværnationale 
partnerskab begyndt at indvirke positivt på 
det miljø, det arbejder i (forbedringer mht. 
jobkvalitet, arbejdstagernes 
beskæftigelsesegnethed, social inddragelse, 
lige muligheder osv.)? 

 
Trufne beslutninger ang. evalueringstyper og 
budget afsat hertil 
 
Funktionsdygtig evalueringsplan færdiggjort 
Interne/eksterne evaluatorer udnævnt 
 
Slutevaluering af gennemførelse afgivet 
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Som i evalueringen af de fleste tværnationale partnerskaber under EQUAL består den mest 
udbredte praksis i en løbende vurdering af aktiviteter og resultater på grundlag af fælles 
planlægning og med kontinuerlig tilbagemelding til det tværnationale partnerskabs koordinatorer og 
ledere. Denne selvevaluering kan foretages af enten partnerne alene eller med bistand fra en 



ekstern evaluator. Hvis denne udarbejder evalueringskriterier og -indikatorer i samarbejde med de 
tværnationale partnere, er der stadig i hovedsagen tale om en selvevalueringsmetode. 

 
Eksempel: Peer review        (TCA 1007 IRIS) 
 
Denne TSA bygger på et tidligere partnerskab under Horizon, og arbejdsemnet er et system til 
peer-evaluering. Metoden er samarbejdsbaseret, idet: 
 
- partnerne i fællesskab har udformet evalueringsværktøjer og metodik 
- udviklingspartnerskaberne har efter tur fungeret som evaluatorer 
 
Ud over peer-evalueringsprocessen har TSAen gjort brug af en uafhængig evaluator, som har ydet 
metodologisk støtte til udvekslingen af god praksis under personaleudvekslingsbesøg, 
tværnationale seminarer og styregruppemøder.  
 
En læringsmetode 
 
De tværnationale partnerskaber under EQUAL nyder navnlig godt af en læringsevaluering, i 
hvilken alle partnere er med til dels at definere de spørgsmål, man vil søge svar på, samt kriterierne 
for succes, dels at bedømme resultaterne. Denne tilgang afspejler de løbende evalueringer, der 
foretages på nationalt plan, og den kontinuerlige bedømmelse af de enkelte partnerskabers UPer. 
Uanset, om der benyttes en uafhængig evaluator eller ej, er en betydelig grad af 
selvevaluering kendetegnende for EQUAL. 
 
 
Eksempel: Evalueringsindikatorer    (TCA 2886 PLANQUALITY) 

Overordnede indikatorer udvalgt til evaluering af "EQUAL Voices" 

A opnåelse af målene i det tværnationale partnerskab PlanQuality om direkte udveksling af 
information og kommunikation mellem partnerne 

B. det tværnationale arbejdes potentielle indvirkning på national eller europæisk politik og 
praksis 

C. potentiale for udvikling af de metoder, materialer og uddannelsesmetoder, som partnerne 
har anvendt i fællesskab 

D. effektiviteten af det tværnationale partnerskabs organisation 

E. gennemførte PR-aktiviteter for de tværnationale aktiviteter 
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Nogle retningslinjer for evaluering af tværnationale partnerskaber 
 
Det er umuligt at evaluere hverken et UP eller et tværnationalt partnerskab effektivt uden først at 
have klarhed over: 
 

• målsætningerne for partnerskabet og arbejdet 
 

• en række præstationsmål eller -indikatorer, som kan anvendes til at påvise, for det første, 
relevansen af det, man er i færd med, og for det andet, dets indvirkning. 
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Nøglespørgsmål 
og -problematikker, 
der bør afklares 

Involverede 
parter 

Mulige 
metoder 

Mulige indikatorer og 
tilsigtede resultater 

• Ressourcer - er disse 
egnede og tilstrækkelige i 
forhold til målene for det 
tværnationale samarbejde? 

 •politiske 
beslutningstagere (på 
europæisk og nationalt 
plan) 
 

revision af planer, 
budgetter og 
mødereferater 

• deltagelse i budgetplanlægning 
• omkostninger inddelt aktivitetsvis 
 

• Aktiviteter og 
arrangementer - er disse 
hensigtsmæssige med henblik 
på at nå de mål, der er opstillet 
i TSAen, og afvikles de efter 
hensigten? 

• UP og projektsponsorer 
samt 
finansieringsorganer 
(herunder EF) 
 

spørgeskemaer 
 
interviews 

• enighed om alle aktiviteters 
støtteberettigelse 
• klar arbejdsplan 
• rettidig gennemførelse af 
arbejdsplan 

• Deltagelse - er deltagelsen i 
det tværnationale partnerskab 
vidtspændende og åben? Er 
den reel eller symbolsk?  

• programforvaltere 
(forvaltningsmyndigheder 
og nationale 
støttestruktur) 
 

spørgeskemaer 
 
interviews 

• alle partneres opgaver og roller 
veldefineret 
• alle partnere til stede ved alle 
møder 

• Indvirkning - hvilke 
indvirkninger har det 
tværnationale partnerskab haft 
mht. jobskabelse, 
arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, 
social inddragelse, lige 
muligheder mv.? Hvilke 
indvirkninger mht. læring og 
arbejdsmarkedsstrategi? Er 
der sket overførsel af politik og 
praksis medlemsstater 
imellem? 

• UP-partnerne og 
udviklingspartnerskabets 
tværnationale partnere 
 

spørgeskemaer 
 
interviews 
 
evaluerende 
spørgeskemaer, 
understøttende 
arrangementer og 
produkter 
 
 

• partnernes vedtagelse af fælles 
metoder og produkter 
• dokumentation for anvendelse og 
anvendelighed 

• Bevidstgørelse og 
læreprocesser - er der 
dokumentation for, at 
partnerne eller andre har lært 
noget om udviklingstendenser 
og nye måder at overveje 
arbejdsmarkedsproblematik 
på? 

• specifikke 
diskriminerede, udstødte 
grupper 
 

spørgeskemaer 
 
interviews 
 
evaluerende 
spørgeskemaer, 
understøttende 
arrangementer og 
produkter 

• alle partnere aktive i udbredelsen 
af deres arbejde i alle partnerlande 
•udvalgte aspekter af arbejdet 
beskrevet på andre sprog end 
fællessproget med sigte på 
udbredelse (af forfatter eller bruger)  

• Processer og forvaltning - 
har partnerskabet været 
velplanlagt og forvaltet? 

• UP-partnerne og 
udviklingspartnerskabets 
tværnationale partnere 
 

revision af 
dokumenter og 
referater 
 
interviews 

• arbejde gennemført planmæssigt 
•budget overholdt 
•partnere udfyldt planlagt funktion 

• Faktiske resultater og 
produkter - hvor fuldstændige 
og effektive er de? 

• UP-partnerne og 
udviklingspartnerskabets 
tværnationale partnere 
 

peer review 
 
spørgeskemaer 
 
interviews 

• produkter og faktiske resultater 
svarende til de planlagte 
• bemærkede forskelle og ændringer 
• vurdering af resultaternes kvalitet 
og egnethed til formålet 

•  Fremtidigt samarbejde 
mellem partnerne - er der 
sandsynlighed herfor efter 
afslutning af tværnationalt 
samarbejde under EQUAL? 

• UP-partnerne og 
udviklingspartnerskabets 
tværnationale partnere 
 

interviews • nogle af partnernes instanser gør 
direkte brug af partnerskabets 
materialer 
• dokumentation for partneres 
ændring i politik/praksis i lyset af 
partnerskabets drøftelser 
• nogle partnere finder frem til 
indbyrdes relaterede 
arbejdsinteresser 



• Merværdien af de 
tværnationale aktiviteter - 
kan denne defineres og 
beskrives mht. politik og 
praksis på lokalt, regionalt, 
nationalt og europæisk plan? 

• UP-partnerne og 
udviklingspartnerskabets 
tværnationale partnere 
• politiske 
beslutningstagere (på 
europæisk og nationalt 
plan) 

referencer til politik på 
medlemsstats- og 
EU-plan 

• resultater der modsvarer 
forventninger 
• resultater, der ikke modsvarer 
forventninger 
• tilføjelser til det nationale UPs 
arbejdsplan 
• referencer til disse i materiale fra 
politik eller praksis 

 
Intern eller ekstern evaluering? 
  
Mange partnerskaber forlader sig på intern evaluering. I fald, der planlægges en ekstern evaluering, 
må der afsættes et budget hertil. 
 
Evalueringstype 
 

Karakteristiske 
egenskaber 

Styrker Svagheder 

Intern 
 

En gruppe af 
partnerskabets 
medarbejdere eller 
interessenter udformer og 
varetager evalueringen. 
Opgaverne fordeles 
mellem partnerne, 
hvorefter resultaterne 
sammenholdes og noteres 
af én partner (hvis 
modersmål typisk er 
partnerskabets 
fællessprog). 
 
Der kan også indgå et 
peer review-system, 
hvorunder partnerne 
evaluerer hinandens 
processer og produkter. 

Participatorisk - mulighed 
for at inddrage en bred 
vifte af medarbejdere, 
interessenter og 
begunstigede parter i 
processen. 

Tidsrøvende - det kan 
synes at være en relativt 
økonomisk løsning, men 
den skal udformes og 
administreres, hvilket 
typisk giver projektets 
leder eller koordinator 
ekstraarbejde med 
rapportudfærdigelse. 
 
Det svageste led i 
partnerskabet vil 
sandsynligvis afgøre 
slutresultatets kvalitet. Én 
enkelt svigtende partner er 
nok til at sætte hele 
samarbejdet over styr. 

Ekstern 
 

En ekstern evaluator 
tilbyder partnerskabet en 
evalueringsmetode og -
udformning. Dette kan 
være en ekstern evaluator 
tilknyttet én af partnerne, 
der i så fald typisk har 
fællessproget som 
modersmål. 

Der kan opnås et ekstra 
input af erfaring i arbejdet. 
 
Evalueringen bør udføres 
professionelt ifølge en 
plan, der er godkendt af 
partnerskabet. 
 

Der er risiko for 
manglende forståelse af 
partnernes underliggende 
mål, da det er svært for en 
enkeltperson helt at forstå 
alle de kulturelle faktorer, 
der påvirker 
handlemønsteret hos hvert 
af medlemmerne i et 
tværnationalt partnerskab. 

Kombineret intern 
og ekstern 
 

En ekstern evaluator 
varetager 
evalueringsprocessen med 
tilhørende 
rapportudfærdigelse for et 
tværnationalt partnerskab. 
Parterne samarbejder med 
evaluator om processens 
udformning og fremskaffer 
basismateriale. 
 
Peer review kan også 
indgå i denne metode. 

Metoden kan begrænse 
udgifterne til ekstern 
evaluering. 
 
Det eksterne input kan 
indgå i partnerskabets 
læringsproces. 
 
En peer review -proces 
kan under evaluatorens 
ledelse blive virkningsfuld 
og effektiv. 

Kombinationen kan være 
svær at administrere, 
medmindre den eksterne 
evaluator er nært 
inddraget i partnerskabet. 
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Glossar og forkortelsesliste 
 
Kommissionen har udarbejdet et officielt EQUAL glossar, som er tilgængelig via netstedet. 
Glossaret, der omfatter beskrivelser af EQUALs særlige "jargon" og termer, er oversat til EU-
sprogene. Skemaet herunder indeholder mere udførlige forklaringer af nogle forkortelser, der er 
anvendt i denne Guide.  
 
Forkortelse Term Forklaring 
UPA udviklingspartnerskabsaftale Aftale indgået mellem to eller 

flere nationale partnere. I 
aftaledokumentet beskrives 
arbejdet og de midler, hver af 
partnerne skal bidrage med. 

UP udviklingspartnersskab Alle EQUAL-aktiviteter 
gennemføres via UPer. 

ECDB EQUALs fælles database 
(EQUAL Common Data Base) 

Database, tilgængelig via 
Internettet, med beskrivelse af 
alle UPer under EQUAL 

ESF Den Europæiske Socialfond 
(European Social Fund) 

Den ene af EFs fire 
strukturfonde, ESF, finansierer 
udvikling af menneskelige 
ressourcer. herunder 
fællesskabsinitiativet EQUAL. 
ESF-midlerne forvaltes på 
nationalt plan af 
medlemsstaterne. 

ETCIM EQUALs internetmodul for 
tværnationalt samarbejde 
(EQUAL Transnational Co-
operation Internet Module) 
 

EES Den europæiske 
beskæftigelsesstrategi 
(EES - European Employment 
Strategy) 

EU-strategi til sikring af 
medlemsstaternes 
engagement i en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik 

MA forvaltningsmyndighed 
 - den ansvarlige myndighed 
(Managing Authority), forkortes 
ikke på dansk 

Den nationale myndighed, der 
har ansvaret for styringen af 
EQUAL-aktiviteter i 
vedkommende land 

NAP National handlingsplan for 
beskæftigelsen 
(NAP - National Employment 
Action Plan) 

Medlemsstaternes respons på 
EUs beskæftigelsesstrategi 
(EES): I NAPen redegøres der 
for, hvordan den nationale 
politik skal indfri EES-målene. 

NSS National støttestruktur 
(NSS - National Support 
Structure) 

Den nationale myndighed, der 
har til opgave at assistere og 
overvåge EQUAL-
udviklingspartnerskaberne i 
det daglige arbejde 

TSA Tværnational samarbejdsaftale 
(TCA - Transnational Co-
operation Agreement) 

Aftale indgået mellem alle 
partnere i et tværnationalt 
EQUAL-projekt. I 
aftaledokumentet beskrives 
arbejdet og de midler, som 
hver af partnerne skal bidrage 
med. Aftalen kan først træde i 
kraft, når den er godkendt af 
samtlige deltagende UPers 
nationale 
forvaltningsmyndighed. 

Internetbaseret værktøj, som 
alle EQUALs tværnationale 
partnerskaber benytter til 
godkendelse og udvikling af 
deres TSAer 
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=detart.cfm&nav_id_menu=10027&art_id=10303&lang_id=5


 
 

 

Tillæg med yderligere forklaringer og eksempler
 

 
 

11 Fællesskabsinitiativet EQUAL 
 
 
1) Den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES), der blev lanceret på Luxembourg-topmødet i 1997, 
indeholder de praktiske rammer for en europæisk arbejdsmarkedsstrategi. De brede prioriteringer for EES 
fastlægges årligt i form af de europæiske retningslinjer for beskæftigelsen. Disse bygger på tre 
overordnede målsætninger: 
 

• fuld beskæftigelse 
• kvalitet og produktivitet i arbejdet 
• samhørighed og et rummeligere arbejdsmarked 

 
Disse tre mål forfølges ved hjælp af ti retningslinjer. 
Disse retningslinjer tjener derefter til at planlægge de nationale handlinger, som fastlægges i de nationale 
handlingsplaner for beskæftigelsen (NAPer). Heri fremsætter medlemsstaterne hver især forslag til 
aktiviteter med henblik på at skabe flere og bedre jobs i løbet af det pågældende år. 
 
Man kan læse mere om den europæiske beskæftigelsesstrategi ved at konsultere Europa-Kommissionens 
netsted. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
2) De ni temaområder for EQUAL er: 
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a) 
Lette adgang eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet for dem, 
som har vanskeligt ved at blive integreret eller reintegreret på ar- 
bejdsmarkedet, som skal stå åbent for alle. 

b)  Bekæmpe racisme og fremmedhad i forbindelse med arbejdsmar- 
kedet. 

c) 
Gøre det muligt for alle at etablere nye virksomheder ved at stille 
alle de redskaber til rådighed, som er nødvendige for at oprette 
en virksomhed og for at kunne identificere og udnytte nye mu- 
ligheder for at skabe beskæftigelse i by- og landområder. 

d) 
Styrke den tredje sektor (socialøkonomien), især samfundsnyttige tjenesteydelser, 
med særligt henblik på at forbedre jobkvaliteten. 

e) 
Fremme livslang uddannelse og integrationsfremmende arbejds- 
metoder, som tilskynder ansættelse og varigt arbejde for perso- 
ner, der lider under forskelsbehandling og uligheder i forbindelse 
med arbejdsmarkedet.  

f) 
Støtte virksomheders og ansattes tilpasningsevne til strukturelle 
ændringer inden for økonomien samt anvendelse af informati- 
onsteknologi og andre nye teknologier. 

g) 
Forlige familie- og arbejdsliv og reintegrere mænd og kvinder, som 
har forladt arbejdsmarkedet, ved at skabe mere fleksible og effek- 
tive former for arbejdstilrettelæggelse og for hjælpeordninger. 

http://esnet.cec/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm
http://esnet.cec/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm


h) Reducere kønsforskelle og støtte afskaffelse af kønsbestemt ar- 
bejdsopdeling. 

i) 

I henhold til asylansøgernes officielle status - et yderst kompli- 
ceret emneområde med store forskelle mellem de enkelte EU- 
lande - kan hjælpen vedrøre nye metoder til at skaffe adgang til 
arbejdsmarkedet eller til uddannelse af asylansøgere, der er blevet 
nægtet asyl, inden de forlader landet. 

 
Tilbage til hoveddokument 

 
3) Skematisk sammenligning af EES-retningslinjer 2004 og EQUALs temaområder: 
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Prioriterede handlinger 
(retningslinjer) 

i Den Europæiske 
Beskæftigelsesstrategi (EES) 

2004  

EQUALs ni temaområder afspejler den europæiske 
beskæftigelsesstrategi, EES' prioriteter vedrørende 

menneskelige ressourcer 

• aktive og forebyggende 
foranstaltninger for 
arbejdsløse og andre 
erhvervsinaktive 

 
• fremme af 

iværksætterkulturen og 
jobskabelsen 

 
• flere og bedre investeringer 

i menneskelig kapital og 
strategier for livslang 
læring 

 
• fremme af arbejdstageres 

og virksomheders evne til 
at tilpasse sig ændrede 
vilkår på arbejdsmarkedet 

 
• større arbejdskraftudbud 

og fremme af aktiv aldring 
 
• ligestilling 

 
• fremme af integrationen af 

ugunstigt stillede grupper 
på arbejdsmarkedet og 
bekæmpelse af 
forskelsbehandling af 
samme 

 
• incitamenter, der gør det 

mere tiltrækkende og 
lønsomt at tage arbejde 

 
• omdannelse af sort arbejde 

til regulært arbejde 
 
• fremme af jobmæssig og 

geografisk mobilitet og 
forbedring af jobmatching 

a) lette adgang eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet for dem, 
som har vanskeligt ved at blive integreret eller reintegreret 
på arbejdsmarkedet, som skal stå åbent for alle 

 
b) bekæmpe racisme og fremmedhad i forbindelse med 

arbejdsmarkedet 
 

c) gøre det muligt for alle at etablere nye virksomheder ved at 
stille alle de redskaber til rådighed, som er nødvendige for at 
oprette en virksomhed og for at kunne identificere og 
udnytte nye muligheder for at skabe beskæftigelse i by- og 
landområder 

 
d) styrke den tredje sektor, især samfundsnyttige 

tjenesteydelser med særligt henblik på at forbedre 
jobkvaliteten 

 
e) ophjælpe livslang uddannelse og integrationsfremmende 

arbejdsmetoder, som tilskynder ansættelse og varigt arbejde 
for personer, der lider under forskelsbehandling og uligheder 
i forbindelse med arbejdsmarkedet 

 
f) støtte virksomheders og ansattes tilpasningsevne til 

strukturelle ændringer inden for økonomien samt 
anvendelse af informationsteknologi og andre nye 
teknologier 

 
g) forlige familie- og arbejdsliv og reintegrere mænd og 

kvinder, som har forladt arbejdsmarkedet, ved at skabe 
mere fleksible og effektive former for arbejdstilrettelæggelse 
og for hjælpeordninger 

 
h) reducere kønsforskelle og støtte afskaffelse af kønsbestemt 

arbejdsopdeling. 



 Endnu en EQUAL-prioritering (ikke indbefattet under EES): 
 
i) hjælpe asylansøgeres integration 

 
Tilbage til hoveddokument 

 
3) EQUAL-initiativets mekanismer, som dels skal styrke kvaliteten af de tværnationale aktiviteter 
mellem udviklingspartnerskaber og dels sikre relevante og anvendelige resultater, omfatter: 
 

• synkronisering af de nationale EQUAL-programmers gennemførelse for at sikre et 
tværnationalt samarbejde 

• støtte og bistand i forberedelsesfasen med sigte på at bistå med indkredsning af egnede 
tværnationale partnere (mindst én) og udfærdigelse af en tværnational samarbejdsaftale 
(TSA). Dette omfatter adgang til rådgivning og til UPernes databaser i alle medlemsstater. 

• krav om strategiske planer og bæredygtige arbejdsprogrammer til gennemførelsesfasen 
(Aktion 2) på såvel nationalt som tværnationalt plan, således at alle 
udviklingspartnerskabernes partnere opnår handlings- og indflydelseskapacitet - 
empowerment - til at engagere sig i arbejdet. 

• fælles regler for udveksling af ressourcer og fælles krav til planlægning af et tværnationalt 
arbejdsprogram 

• høj vægtning af udbredelse og overførsel af resultater, både horisontalt og vertikalt, inden for 
rammerne af udbredelses- og mainstreaming-strategien for hvert af de nationale EQUAL-
programmer. Formålet er at sikre en maksimal indvirkning på den nationale politikudvikling 
(multiplikatoreffekt). 

 
Tilbage til hoveddokument 
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22 Tværnationalt samarbejde 
 
1) Nogle af EQUAL-initiativets indbyggede specifikke mekanismer og instrumenter, der skal hjælpe 
udviklingspartnerskaberne og de øvrige involverede parter med at overvinde nogle af de 
vanskeligheder, man hidtil er stødt på med hensyn til oprettelse og opretholdelse af tværnationale 
partnerskaber, er: 
 

• synkronisering af medlemmernes tidsplan for opstart af det tværnationale "tidsvindue" (1. 
januar 2005) som hjælp til koordinationen af udvikling og aktiviteter på tværnationalt plan 

• de nationale forvaltningsmyndigheders forpligtigelse til indbyrdes konsultation, før de 
godkender nogen tværnational samarbejdsaftale (TSA) 

• bistand fra de nationale støttestrukturer (NSS), som er oprettet af de nationale 
forvaltningsmyndigheder, til udviklingen af udviklingspartnerskaber og tværnationale 
partnerskaber samt af de tilknyttede integrerede arbejdsprogrammer 

• økonomisk støtte og rådgivning til udviklingspartnerskaberne i forberedelsesfasen med 
henblik på at fremme en effektiv tværnational partnersøgning samt indgåelsen af 
tværnationale samarbejdsaftaler af høj kvalitet 

• Kommissionen: 
− har oprettet den elektroniske infrastruktur til en database, der er egnet til tværnational 

partnersøgning 
− tilvejebringer en elektronisk platform, der skal lette præsentation, opdatering og 

konsultation vedrørende de tværnationale samarbejdsaftaler 
− støtter afholdelsen af et forum til udveksling af god praksis mht. tværnationalt 

samarbejde 
•  udviklingspartnerskabernes deltagelse i tematiske netværk 

 
Tilbage til hoveddokument 

 
 
 
2) Skema til illustration af formelle og uformelle tværnationale links mellem organisationer 
og/eller enkeltpersoner, som har forskellige funktioner i de deltagende udviklingspartnerskaber 
 
Skemaet herunder viser en enkel model for et tværnationalt partnerskab, hvor samarbejdet ikke er 
begrænset til "ligestillede", men hvor der også er knyttet bånd til andre aktører. 
 

UP2 UP1 
FM TK UO LM FF AG PP LA 

UPets formand/koordinator - FM  X       
TSA-koordinator - TK  X       
Uddannelsesorgan – UO   X      
Lokal myndighed - LM         
Fagforening - FF     X    
Arbejdsgiverforening - AG   X      
Praktikanter - PP   X    X  
Lokal arbejdsformidling - LA     X X  X 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
 
 3) Metode 1: Udveksling af oplysninger og erfaringer 
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Denne model afspejler det typiske udgangspunkt for et tværnationalt samarbejde og er også 
fællesnævner for alle de følgende modeller. Partnerne udveksler oplysninger om deres strategier og om 
baggrunden for deres aktiviteter. På dette stadium har partnerne endnu ikke udtrykkeligt defineret 
konkrete fælles mål for deres samarbejde. 



 
Eksempelvis søger to eller flere udviklingspartnerskaber (i forskellige medlemsstater) hver især at 
udvikle uddannelsespakker, der kan støtte dårligt stillede gruppers genindslusning på arbejdsmarkedet. 
Som led i deres tværnationale samarbejde udveksler de ganske enkelt oplysninger om hinanden, samt 
om deres forskellige kontekst og indfaldsvinkler til udviklingen af en sådan uddannelsespakke. Der vil 
måske allerede her blive udvekslet nogle nyttige ideer, men dette skyldes i så fald mere held end 
planlægning. I andre tilfælde vil der måske ikke foregå nogen nyttig overførsel af viden, erfaring eller 
ekspertise. 
 
Denne indfaldsvinkel til tværnationalt samarbejde støtter et UP med hensyn til evaluering og 
benchmarking af dets egne aktiviteter og arbejdsresultater i tværeuropæisk sammenhæng. 
. 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
 
4) Metode 2: Sideløbende udvikling af nyskabende metoder 
 
Ifølge denne model deler og forfølger partnerne et fælles, specifikt mål men arbejder alligevel 
forholdsvis uafhængigt (sideløbende) på den praktiske virkeliggørelse af deres udviklings-, afprøvnings- 
og valideringsarbejde. Erfaringsudvekslingen er mindre generel og mere systematisk målrelateret end i 
den første model. Der er tale om et systematisk forsøg på at sikre, at man via partnere med fælles mål 
opnår støtte til udvikling af nyskabelser. 
 
Med henvisning til det foregående eksempel (Metode 1), vurderer og evaluerer to eller flere 
udviklingspartnerskaber på en systematisk måde hinandens målsætninger og aftaler et fælles sæt mål, 
indfaldsvinkler, kriterier for metodeevaluering osv. De arbejder dog stadig relativt uafhængigt af 
hinanden på at nå målene og i deres udvikling/afprøvning/validering. Efter at have forhandlet og aftalt et 
fælles mål, udveksles på systematisk vis oplysninger vedrørende innovation og nyopdagelser samt en 
vis mængde knowhow. 
 
Denne model for tværnationalt samarbejde støtter ligeledes et UP med benchmarking af dets egne 
aktiviteter og resultater. 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
 
5) Metode 3: Import, eksport eller introduktion af nye metoder samt disses tilpasning til egne forhold 
 
Denne model er typisk en variant eller en fortsættelse af modellen med "sideløbende udvikling" (Model 
2). Model 3 kommer i spil, når det i løbet af et tværnationalt samarbejde bliver tydeligt, at et af partner-
UPerne allerede har en mestendels "komplet" og valideret løsning på et fælles problem. I så fald giver 
det tværnationale samarbejde de øvrige partner mulighed for at opnå en viden, som den ene partner i 
forvejen havde. 
 
I forbindelse med denne model udveksler to eller flere udviklingspartnerskaber rutinemæssigt 
resultaterne fra udviklingen af deres afprøvnings- og valideringsarbejde, idet de forklarer hinanden, 
hvad der fungerer, og hvad der ikke gør - og hvorfor. Partnerne nyder hver især godt af at udveksle 
erfaringerne som følge af nogle ændringer i de oprindelige løsningers indhold, stil og metode. I 
sådanne tilfælde koncentreres UPernes indbyrdes udvekslingen af knowhow om at finde løsninger til 
yderligere forbedring. 
 
Denne form for tværnationalt samarbejde vil kunne gennemføres via en form for mentoraktivitet eller 
udveksling af modeller med henblik på at lette overførsels- og integrationsprocessen. Modellen omfatter 
også en form for "skygning", især i tilfælde, hvor en eller flere partnere søger at overføre ekspertise og 
knowhow fra en anden partner, der allerede har en omfattende erfaring inden for det valgte domæne. 

Tilbage til hoveddokument 
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6) Metode 4: Fælles udvikling af tjenesteydelser, produkt eller system - opdeling af opgaver med fælles mål 
 
Denne model er ofte resultatet af partnerskaber, der har eksisteret i et vist stykke tid. Den indebærer en 
fælles opfattelse af det underliggende problem og en intention om at finde en fælles løsning på det via 
en bevidst udnyttelse af individuelle styrker. De nødvendige skridt, der skal tages for at løse problemet, 
defineres, og de resulterende opgaver fordeles mellem de tværnationale partnere. 
 
Igen med henvisning til eksemplet om uddannelsespakken (beskrevet i Metode 1), bliver to eller flere 
udviklingspartnerskaber fra begyndelsen enige om nogle fælles mål og om udvikling af 
uddannelsespakken i fællesskab. De samarbejder vedvarende om at finde en fælles "løsning", der 
modsvarer deres individuelle behov. Dette kan indbefatte en opdeling af arbejdsopgaverne i forhold til 
deres forskellige specialeområder. I sådanne tilfælde vil det givetvis være nyttigt at danne et 
tværnationalt partnerskab med et eller flere UPer (i andre medlemsstater), som har supplerende 
erfaring samt de fornødne færdigheder og ressourcer. I denne sammenhæng vil de enkelte 
udviklingspartnerskaber sandsynligvis skulle skræddersy det fælles "produkt" til at kunne opfylde 
behovene under deres lokale forhold, når den fælles løsning er udviklet. Behovet for en sådan 
individuel tilpasning må huskes på det indledende stadium, hvor mulighederne for fælles udvikling af et 
produkt eller system stadig drøftes med potentielle tværnationale partnere. 
 
I dette tilfælde kan det tværnationale samarbejde sammenlignes med "twinning" derved, at to (eller 
flere) partnere søger gensidige og lige store fordele fra deres samarbejde og relationer med hinanden. 
Eftersom forbindelsen kan forventes at blive af vedvarende art, vil de gensidige fordele ofte blive høstet 
over en længere periode og kan falde uden for omfanget af det, der oprindelig blev forudset. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
7) Metode 5: Udveksling af nøgleaktører/praktikanter/instruktører mv. 
 
Tværnationale partneres indbyrdes udveksling af deltagere eller medarbejdere er en aktivitet eller en 
"undermodel", som typisk finder sted sideløbende med en eller flere af de fire ovennævnte modeller. 
Men sådanne aktiviteter skal række ud over studiebesøg (da de ellers ville falde ind under førstnævnte 
samarbejdsmodel). Der skal være en præcis definition af udvekslingens konkrete mål i relation til 
yderligere udvikling og fremskridt i retning af de fælles tværnationale mål. 
 
Med henvisning til det foregående eksempel (i Metode 4), vil det tværnationale samarbejde givetvis 
nyde godt af ordninger til udveksling af personale (instruktører, indholds- og systemudformere, 
praktikanter osv.) mellem de tværnationale partnere, f.eks. med henblik på at afprøve og validere fælles 
produkt-/systemudviklinger, efterhånden som de finder sted. Sådanne personaleudvekslinger vil 
naturligvis også være til gavn for det fælles udviklingsarbejde. 

Tilbage til hoveddokument 
 
8) Nogle udviklingspartnerskaber have en meget specifik mening om, hvilke typer partnere, de søger 
samarbejde med i en anden medlemsstat. Dette vil med sandsynlighed være tilfældet, når et UP 
arbejde med et meget specifikt emne eller en veldefineret målgruppe af dårligt stillede personer (f.eks. 
arbejde til bekæmpelse af kønsbetinget adgangsbegrænsning til jobs). Generelt kræves partnerskaber 
mellem UPer i hver deres medlemsstat dog ikke at være baseret på arbejde inden for samme EQUAL-
temaområde. Arbejde med beslægtede organisationstyper, idet man tilstræber at løse samme 
problemtype eller at integrere samme type samfundsgruppe, kan være en lige så vigtig fokusering. Alle 
EQUAL-temaområder bør overvejes i planlægningen af samarbejde og søgning af partnere på 
tværnationalt plan. 
 
 
Emnet er nærmere beskrevet i kapitel 4, "Søgning af tværnationale partnere". 

Tilbage til hoveddokument 
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9) I bevillingsskrivelsen tilknyttes udviklingspartnerskaberne hver et af de prioriterede temaområder, 
som deres hjemlige medlemsstat har valgt (jf. nedenfor). Under udvikling af tværnationale 
partnerskaber vælger UPerne partnere, der arbejder inden for det samme eller andre temaområder i en 
eller flere medlemsstater. Den administrative tilknytning til et bestemt temaområde bør ikke sætte 
begrænsninger for rækkevidden af det tværnationale samarbejde, men snarere sikre en klar fokusering 
og fastlæggelse af fælles målsætninger i forhandlingen af en tværnational samarbejdsaftale og et 
arbejdsprogram partnerne imellem. 
 
EQUAL-initiativet er tematisk orienteret med ni temaområder (jf. kapitel 1). Alle medlemsstater har 
indvilliget i at prioritere temaområdet om integration af asylansøgere højt. Derudover har de fleste af 
medlemsstaterne inden for deres fællesskabsinitiativprogrammer udvalgt en række prioriterede emner 
blandt de resterende otte temaområder. Fem af medlemsstaterne (Den Tjekkiske Republik, Tyskland, 
Grækenland, Nederlandene og Portugal) har valgt alle ni temaområder. En fuldstændig liste over 
medlemsstaternes prioriterede emner findes i kapitel 1. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
10) Et virkelig effektivt tværnationalt samarbejde og partnerskab er tilbøjeligt til at være kostbart i 
henseende til både menneskelige og økonomiske ressourcer. Også denne kendsgerning sætter 
grænser for, hvad der realistisk kan opnås. Ledere af partnerskaber bør sammen med deres 
tværnationale partnere omhyggeligt vurdere, hvad det vil koste af tid og penge at realisere deres mål og 
om nødvendigt være rede til at tilpasse målene for at sikre, at de er opnåelige. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
11) Tiden og tidsfristen for levering af resultater er en anden begrænsende faktor. Gennemførelsen af 
arbejdsprogrammet foregår under udviklingspartnerskabets gennemførelsesfase, som varer 2-3 år. 
Udbredelsesaktiviteterne vil finde sted som led i gennemførelsen, men kan være en særskilt aktivitet, 
der afvikles sideløbende med gennemførelsen af de nyskabende tiltag. Det tager tid at udvikle, afprøve 
og validere forskellige former for praksis, systemer og produkter, og udbredelsen og indarbejdelsen i 
politik (mainstreaming) tager yderligere tid. Endnu en gang bør UPerne gøre sig disse begrænsninger 
klart og fastlægge målsætninger, der er realistiske på denne baggrund. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 

12) Den store mangfoldighed af europæiske lokalsamfund, regioner og medlemsstater giver rige 
muligheder for at lære fra hinanden og danner basis for det tværnationale samarbejde under EQUAL-
initiativet. Mangfoldighed kan imidlertid også medføre problemer, især for dem, der ikke i forvejen er 
fortrolige med tværnationalt samarbejde i europæisk sammenhæng. Forskelle mht. kultur, sprog og 
metode kan betyde, at det bliver vanskeligere - og at det derfor tager længere tid - at nå målene. 
Tidligere erfaring med tværnationalt arbejde er en enorm fordel - så ved man, hvad man kan forvente. 
Hvis I mangler sådanne erfaringer, vil det være særdeles vigtigt, at I på et tidligt stadium får en 
indgående dialog og foretager en omhyggelig planlægning sammen med jeres potentielle tværnationale 
partnere for dermed at foregribe og overvinde alle eventuelle vanskeligheder. 
 

Tilbage til hoveddokument 
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3 Forberedelse til tværnationalt samarbejde 
 
1) Det hypotetiske eksempel herunder sammenfatter de svar, der oprindeligt blev formuleret af UP-
initiativtagere som respons på ovenstående centrale spørgsmål. Svarene vil for EQUALs vedkommende 
nødvendigvis blive mere komplekse, idet EQUAL fremmer opbygningen af tværnationale forbindelser med 
mange aktører og på mange niveauer. 
 

 Eksempel på en indledende skitsering af de tværnationale aspekter 
 

Vores udviklingspartnerskab indeholder følgende forslag til aktiviteter på lokalt/regionalt plan: 
 
1. Vi foreslår at udarbejde en interaktiv pakke om støttede beskæftigelsesprogrammer, der 

fremmer integrationen af handicappede arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder 
(SMV). 

2. Pakken er målrettet mod SMV-ejere og mod rådgivere hos arbejdsformidlingen. 
3. SMVs engagement i de muligheder for støtte af økonomisk og anden art, som er tilknyttet 

sådanne beskæftigelsesprogrammer, såvel som SMV-ejernes viden herom, er kendt for at 
være begrænset. Projektet vil sætte os i stand til at knytte tættere bånd mellem SMV og 
arbejdsformidlingen, hvilket burde kunne føre til oprettelse af efteruddannelseskurser. 

4. Projektet er nyskabende, fordi det tager sigte på at tilvejebringe information om nye 
programmer til en ny målgruppe på en ny måde, der gør brugerne i stand til selv at beregne 
de potentielle økonomiske fordele. 

 

Tværnationale aspekter: 
5. Selve pakken vil indeholde vigtige tværnationale aspekter, idet vi agter at give eksempler på, 

hvorledes sådanne ordninger har været vellykkede andre steder (i andre medlemsstater). 
Pakken vil desuden blive tilgængelig på mange sprog (dvs. samtlige partnerlandes sprog). 

6. Produktet vil blive udviklet af et tværnationalt team, der vil udveksle oplysninger og knowhow 
samt i fællesskab gennemføre en komparativ undersøgelse. Der vil blive gennemført 
studiebesøg og produktet vil blive skræddersyet til hver af de deltagende medlemsstaters 
kontekst, ligesom det vil blive afprøvet og udbredt i alle partnerlandene. 

 

 
Tilbage til hoveddokument 

 
 
2) Tjekliste over påkrævede ressourcer 
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Ressourcer og betingelser eksisterer opnåeligt 
forventes 

ikke at 
være 

opnåeligt 

et partnerskabsteam, hvis medlemmer tilsammen besidder 
egnede evner, færdigheder og erfaringer 

 
[ ] 
 

 
[ ] 
  

 
[ ] 
 

 
en teamleder, der er rede til at investere den nødvendige tid og 
at engagere sig som vært for tværnationale besøgende samt er 
velinformeret om tværnationale anliggender 
 

[ ] [ ]  [ ] 

 
tilstrækkelig tid afsat til teamets tværnationale arbejde såvel som 
de øvrige UP-aktiviteter 
 

[ ] [ ] [ ] 

 
sprogkompetence eller adgang til oversættere/tolke 
 

[ ] [ ] [ ] 

    



adgang til kontor- og kommunikationsfaciliteter (tlf., fax, e-mail, 
pc'ere m. netopkobling*, kopimaskine(r)) 
 

[ ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
 

 
engagement hos jeres egen organisations nøgleaktører (adm. 
direktør, overordnede medarbejdere og andre vigtige 
personalemedlemmer) 
 

 
[ ] 
 

 
[ ] 
 

 
[ ] 
 

 

et UP-styringsudvalg bestående af interessenter og 
organisationer, der ønsker at være knyttet, yde støtte eller skaffe 
ressourcer til jeres tværnationale arbejde 
 

 
[ ] 

 
[ ] 

 
[ ] 

 
mekanismer, der kan formidle erfaringer og resultater fra 
tværnationalt arbejde til alle UPets partnere og deltagere samt 
gøre disse i stand til at deltage i tværnationale læringsprocesser  
 

 
 

[ ] 

 
 

[ ] 

 
 

[ ] 

 
* BEMÆRK: Internetadgang vil være helt afgørende for søgning af partnere via EQUALs fælles 

database (ECDB) og for registrering af en tværnational samarbejdsaftale (TSA). 
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3) Tjekliste med spørgsmål vedrørende potentielle partnere 
 

 Hvilke egenskaber (fysiske, organisatoriske, historiske, aktivitetsrelaterede eller eksperimentelle) 
forventes potentielle partnere at have? 

 Hvilke konkrete bidrag (viden, erfaring, færdigheder mv.) forventer I af en potentiel partner? 
 Kræver I, at potentielle partnere har forudgående erfaring med arbejde i tværnational 

sammenhæng? 
 Forventes jeres fremtidige partnere at overholde nogle specifikke kriterier mht. beliggenhed, 

fællessprog eller (f.eks.) erfaring i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder, etc.? 
 Hvad kan I og jeres partnerskabsudvikling tilbyde potentielle partnere? 

 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
4) Den ideelle partners profil 

Den ideelle partners profil  
Kriterier Foretrukket Tilfredsstillende 
• land 
• organisationstype/-størrelse 
• arbejdsmarkedssammensætning 

(problem, hindring, dynamik) 
• EQUAL-temaområder 
• metode / indfaldsvinkel 
• sektor 
• samarbejdsområde/-felt 
• erfaring med område/tema 
• eftersøgt type tværnationale aktiviteter 
• tidligere tværnational erfaring 
• arbejdssprog 
• andre organisationer i det lokale 

partnerskab / den lokale styregruppe 
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5) Overvindelse af kulturforskelle 
 

 Udvis en åben indstilling. Acceptér, at der findes andre måder at arbejde på, og vær tålmodig. 
 Forsøg at indhente oplysninger om jeres partneres hjemland og kultur på forhold og ikke kun 

under møderne. Eksempler på oplysningskilder: Internettet, offentlige biblioteker, institutioner 
såsom British Council, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, de 
internationale handelskamre og mere specialiserede organer som CEDEFOP (European 
Centre for the Development of Vocational Training) og ETF (European Training Foundation). 

 Forlad jer ikke alene på skriftlig kommunikation. Lad kulturforhold indgå i drøftelserne. Brug 
ikke stopur til tidsoverholdelse. Vær lydhør overfor både formelle og uformelle kulturaspekter i 
andre medlemsstater. Fransk vil måske være det vigtigste fremmedsprog for sydeuropæiske 
partnere. 

 Vær sikker på at råde over tilstrækkelig sprogkompetence internt. Sørg om fornødent for 
oversættelse og tolkning (og husk at afsætte midler hertil, da dette er dyrt). Vær kreativ med 
hensyn til at skaffe assistance, f.eks. fra personlige bekendte, lokale sproglærere eller 
studerende. 

 Forklar omhyggeligt jeres partnere, hvad I mener med bestemte begreber. Lav et glossar over 
fagudtryk og underbyg eventuelt med grafik og tegninger. Det øger chancerne for at undgå 
misforståelser senere. 

 Som mødeleder skal man forvisse sig om, at alle kan følge med i drøftelserne. Opsummér 
jævnligt, hvad der er blevet sagt, og kontrollér, at det er forstået. Skriv hovedoverskrifterne på 
en flip over-tavle. Sørg for, at alle får lejlighed og passende tid til at udtrykke deres 
synspunkter. 

 Undervurdér aldrig sprogets vigtighed og indflydelse, især når det ikke er ens modersmål. 
 Skab klarhed om partnernes beslutningsbeføjelser vedrørende partnerskabet og dets møder.  
 Forklar jeres organisations kultur for jeres partnere og vis interesse for deres kulturelle 

baggrund. 
 Vær ikke bange for at tage ordet på møderne og herunder udtrykke jeres tvivl, når det er 

relevant. Husk, at møderne er den mest direkte metode til at få afklaret jeres mål og til at 
udforske meningsforskelle. Herved kan senere frustrationer undgås. 

 Argumentér for jeres lands og udviklingspartnerskabs styrker. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
6) Følgende fem seminartyper bør overvejes til uddybning af disse emner: 
 

• Seminarer med videreformidling af erfaringer indhøstet af folk, der har gennemført 
interkulturelle projekter, været på længere udlandsophold og har deltaget i interkulturelle 
forhandlinger mv. 

 

• Informationsorienterede seminarer, som ikke er seminarer i ordets egentlige forstand, men 
nærmere har karakter af forelæsninger med generel oplysning af en kulturel regions etniske og 
religiøse sammensætning, dens klimaforhold samt politiske og sociale kontekst. 

 

• Adfærdsorienterede seminarer, hvorunder man giver råd og tips om en hensigtsmæssig 
opførsel, typisk i form af regler om, "hvad man for enhver pris bør undgå". F.eks. regnes det i 
Grækenland for en fornærmelse, hvis man byder en person sin åbne håndflade (“moutza”). 

 

• Selvreflektionsorienterede seminarer, hvor man oplever og lærer at forstå sine egne reaktioner 
over for det fremmede og kulturbetingede normer og værdier, idet disse reaktioner danner basis for 
éns handlinger. Der indgår sædvanligvis kulturelle simulationsøvelser. 

 

• Seminarer om forståelse af fremmede kulturer, der stiller de kulturelle normer, der styrer 
samarbejdet mellem partnere, i kontrast til hinanden. Kulturelle normer defineres som "alle typer af 
opfattelse, tænkning, bedømmelse og handling, som af et flertal inden for en bestemt kultur anses 
for at være normal, indlysende, typisk og bindende", og ifølge hvilke éns egne og fremmedartede 
adfærd bedømmes og styres".* 

 

 66

* Thomas, A. (Hrsg.) (1993). Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen: Hogrefe 
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7) Intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparters brugerrettigheder 
 
Udviklingspartnerskaberne skal sørge for, at alle de opnåede resultater (produkter, redskaber, metoder 
osv.) offentliggøres og stilles fuldt ud til rådighed for tredjeparter (udelukkende til disses eget brug). 
Denne forpligtelse gælder også resultaterne af fælles tværnationale aktiviteter. Husk på, at love og 
tilknyttede bestemmelser for salg af produkter af finansierede aktiviteter (og intellektuelle 
ejendomsrettigheder) ikke er ens over hele Europa. I henhold til strukturfondsbestemmelserne skal 
indtægter fra salg, tjenesteydelser, honorarer mv. i kontraktperioden betragtes som indkomst, der 
bevirker en forholdsmæssig reduktion af samfinansieringen fra ESF. I bør derfor rådføre jer med jeres 
nationale forvaltningsmyndigheder om, hvorvidt jeres resultater kan have en handelsværdi, i fald I har 
planer om kommerciel udnyttelse af disse. 
 

Tilbage til hoveddokument 
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4 Søgning af tværnationale partnere 
 
 
1) Overvej følgende spørgsmål i planlægningen af jeres søgning: 
 

 Hvem er ansvarlig for koordination af arbejdet inden for jeres udviklingspartnerskab, og 
hvem skal have hvilke beføjelser? 

 Hvem er ansvarlig for at knytte kontakter? 
 Hvordan og med hvilke midler skal søgningen foregå? 
 Ud fra hvilke kriterier - og af hvem - skal partnerne i sidste ende udvælges? 
 Hvilke tidsfrister er der planlagt for de forskellige stadier af denne proces? 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
 
 
2) Man kan søge i ECDB ved hjælp af: 
 

Full Text Search: (fuld tekst-søgning), hvormed man kan søge på enhver 
sammenhængende bogstavrække (nøgleord) i alle databasens felter. Man kan også søge 
på et givet ord i et bestemt felt, f.eks. i UP-beskrivelsen (DP description), UP-mål (DP 
objectives). Hvis en indledende søgning ønskes indsnævret, kan der tilføjes yderligere 
kriterier. 
 
Combined/Advanced Search: (kombineret/avanceret søgning), hvormed der kan søges 
ud fra mere præcise kriterier, idet man kombinerer forskellige filtre med fuld tekst-
søgningen. Man kan f.eks. lede efter ordet "exclusion" blandt de franske og engelske 
udviklingspartnerskaber, som arbejder med temaområdet "lette adgangen til 
arbejdsmarkedet" (Combined/advanced search). Forskellen mellem kombineret og 
avanceret søgning ligger i antallet af filtre, der kan benyttes. 

Tilbage til hoveddokument 
 

 
 
3) Nogle tips til søgning i ECDB 
 

 Begynd altid med at indkredse de vigtigste (dvs. de minimale) egenskaber, som I håber at 
finde hos potentielle tværnationale partnere og i disses arbejdsprogrammer. Begynd med 
den bredest mulige søgning for ikke at udelukke potentielt interessante partnere. 

 EQUAL-vejledningen har tidligere slået til lyd for, at udviklingspartnerskaberne fortrinsvist 
burde vælge partnere, der arbejdede inden for samme temaområde. Erfaringen viser, at 
man bør tilstræbe at tænke kreativt over mulighederne for at udvikle tværnationalt 
samarbejde, og indbyrdes lignende aktiviteter findes i flere temaområder, afhængigt af 
medlemsstaternes fokusering på hvert af temaområderne. 

 Vær til stadighed opmærksomme på, at måden hvorpå de forskellige emner og problemer 
klassificeres blandt de ni EQUAL-temaområder, kan variere fra land til land. Eksempelvis 
kan uddannelse af handicappede falde ind under flere af områderne. 

 Husk på, at kreative og nyskabende partnerskaber i de fleste tilfælde opstår ved, at 
partnere, der ikke ligner hinanden og har indbyrdes forskellig erfaringsbaggrund og 
ekspertise (men fælles mål), mødes. 

 Begynd først at indsnævre søgningen, når I føler jeg sikre på at have oplysninger nok til 
at indsnævre søgekriterierne uden risiko for at gå glip af interessante søgeresultater. 

 Vær opmærksomme på, at søgeresultaterne (især for søgninger på engelsk eller fransk) 
muligvis kun er et referat af informationsmængden på originalsproget. 

 Ved fortolkningen af søgeresultaterne skal man huske på, at de samme ord kan have 
forskellige betydninger på forskellige sprog og i forskellige sammenhænge. Gør brug af 
glossaret på EQUAL netstedet. 
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 Vær forberedt på at anmode andre udviklingspartnerskaber om yderligere oplysninger 
eller forklaringer pr. telefon, fax eller e-mail. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?file=detart.cfm&nav_id_menu=10027&art_id=10303&lang_id=5


 Forvent ikke at finde partnere, der fuldstændig ligner jeres partnerskab og arbejder med 
den samme problemstilling på de samme måder. Og skulle dette være tilfældet, overvej 
da, om I ville få nok ud af at arbejde med en sådan partner. 
Endelig skal I være opmærksomme på at anvende politisk korrekte "kodekser" og udtryk - 
og på ikke at drage forhastede konklusioner. Rådspørg je

 
res NSS om sådanne 

spørgsmål. 
 
 

Tilbage til hoveddokument 

 
) På grundlag af deres fællesskabsinitiativprogrammer har medlemsstaterne hver især 
stsat deres egne udgiftsgrænser for udviklingspartnerskaberne i forberedelsesfasen 

 

4
fa
(tidligere Aktion 1). I nogle lande kan UPerne anvende op til 40.000 EUR på sonderende 
besøg mv. som led i etablering af tværnationale partnerskaber. I nogle få tilfælde kan 
grænsen dog være på helt ned til 10.000 EUR. Ved planlægning af sonderende besøg bør I 
være opmærksomme på, at jeres potentielle partnere kan være økonomisk mere trængte, 
end I selv er. Ligeledes kan graden af samfinansiering variere, hvilket kan skabe yderligere 
skævheder i forholdet. Fuldstændige oplysninger om hver af medlemsstaterne under de 
landespecifikke oplysninger ("Country specific information on Transnationality") på EQUAL 
netstedet fra slutningen af 2004. 
 

Tilbage til hoveddokument 

 
) Nogle tips til forberedelse af det indledende møde med potentielle partnere: 

 

5
 

 Den bedste måde at komme til at kende sine partnere på er at møde dem ansigt til ansigt 
til møder, hvor man kan finde ud af mere om partnerorganisationerne og systemerne, de 
arbejder i. Som det vigtigste af alt kan man her få tid til at diskutere og rejse spørgsmål. 
Tag tid til at lytte opmærksomt til alle. Udnyt denne lejlighed til at blive klar over de 
enkelte udviklingspartnerskabers mål og metoder, og hvad de forskellige aktører har t

 
il 

fælles. 
Vær sikker på at opnå et personligt møde med de egentlige nøglepersoner fra de 
forskellig

 
e organisationer, dvs. dem, der vil være afgørende for driften af 

udviklingspartnerskabet, og ikke blot konsulenter, folk fra UPernes sekretariat eller 
repræsentanter for sponsororganer. 
Sørg for at udveksle det skriftlige materiale forud for mødet: oplysninger om jeres UP og 
dets strategi i korte træk, om årsagern

 
e til forskelsbehandling og udelukkelse samt om de 

nationale/regionale uddannelses- eller beskæftigelsespolitikker og -praksis, som jeres UP 
agter at påvirke. Vedlæg eventuelt også en fortegnelse over jeres UPs nøgleaktører og 
de tilsvarende bredere regionale/sektorielle politikker. 
Vær opmærksom på, at termer på andre sprog - f.eks. "training", "education", 
"placement", "guidance" og "labour market" på engelsk - i dere

 
s respektive hjemlande 

kan have en anden, enten bredere eller snævrere betydning, end man vil forstå ved 
ordenes generelle oversættelse til dansk. 
Søg efter partnere, som vil være forenelige med jeres UP mht. deres hovedmål og de 
deltagende organisationers kerneaktivit

 
eter, forventninger til resultaterne af det 

tværnationale samarbejde, motivering for og engagement i tværnationalt samarbejde, 
arbejdsstil og -indstilling samt brug af fælles arbejdssprog. 

 
Tilbage til hoveddokument 

 
 

) Beslutninger vedrørende en tværnational parter må være baseret på: 
 
6
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 en god forståelse af hinandens målsætninger samt en erkendelse af de afgørende 
faktorer og begrænsninger i relation til de tilknyttede aktiviteter 

 forståelse af hinandens kulturelle, lovgivningsmæssige og kommercielle kontekster 
fortrolighed med hinandens organisationsstruktur og procedurer  

 en ekspertise- og erfaringsmæssig komplementaritet, der fostrer innovation (vær derfor 
på vagt over for en mulig tendens til at søge organisationer, der i for høj grad ligner jeres 
egen) 
enighed mht. afprøvede kommunikationsmidler 
allered

 
 e etablerede gode relationer 

 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
) Ved planlægning af et indledende møde med en eller flere potentiel(le) partner(e) bør 
an som værtsorganisation tage højde for følgende punkter: 

 

7
m
 
 

 Overvej at afholde en officiel reception for dels at styrke den lokale bevidsthed om 
udviklingspartnerskabets strategi, dels at knytte tættere bånd mellem jeres UPs 
nøglepartnere. 
Sørg for, at de besøgende på forhånd har modtaget alle relevante praktiske oplysninger 
(rejse, indkvarte

 
ring, mødetider osv.), og at der er klarhed om, hvem der betaler hvilke 

omkostninger. 
Tilrettelæg mødearrangementet/-erne omhyggeligt og sørg for, at alt nødvendigt udstyr er 
tilgængeligt og

 
 funktionsdygtigt, samt at mødestedets indretning egner sig til både 

formelle og uformelle udvekslinger. 
Overvej at engagere en ekstern ekspert til at stimulere drøftelserne. Denne skal i givet 
fald briefes omhyggeligt på forhånd. 

 

 Rediger dagsordenen omhyggeligt og afsæt passende tid til, at alle mødepunkter kan 
drøftes, og at alle deltagere kan nå at udtrykke deres synspunkter. 

 Afsæt altid rigelig tid til de enkelte deltageres præsentation af sig selv. Dette skal altid 
finde sted ved mødets begyndelse. Herved sikrer man, at alle kommer til at sige noget 
under den første samling, hvilket er vigtigt for gruppesammenholdet. 
Sørg for, at dagsordenen giver plads til, at jeres potentielle partnere præsenterer deres 
baggrund, synspunkter og behov. 

 

 Udnyt mødet og dagsordenen til at få indkredset, hvad det potentielle partnerskab råder 
over af tilgængelige ressourcer, hvad der skal erhverves, og hvilke problemer der skal 
løses. 
Stil efter at afslutte mødet med at skitsere en foreløbig arbejds- og handlingsplan, få 
klarhed

 
 over, hvilke procedurer der mangler at komme på plads, mv. 

 Tilstræb at udarbejde og videreformidle et skriftligt referat af de trufne beslutninger 
hurtigst muligt efter mødet, da dette kan være med til at afhjælpe eventuelle 
misforståelser på grund af sprogbarrierer. 

 
 

Tilbage til hoveddokument
 

 

 

) Tiltrædelseslande pr. september 2004: Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien 

 
Rumænien 

 
Yderligere op n p://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm

 

 
8
 

PHARE-landene 
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• Bulgarien 
• 

lys inger: htt  
 



Tilbage til hoveddokument 
 
9) Følgende stater er omfattet af TACIS-programmet: 

 Belarus (Hviderusland) 

deration 

 

 
Følgende stat e a ket af ALA-programmet: 

 Mongoliet
 

Yderligere oplysning europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm

 
 Armenien 
 Azerbaijan 

 Georgien 
 Kazakhstan 
 Kyrgyzstan 
 Moldova 
 Den Russiske Fø
 Tajikistan 
 Turkmenistan
 Ukraine 

  Uzbekistan

r fr  2003 dæk

 
er: http://  

nt
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0) Følgende lande er involveret i MEDA -programmet: 

 Jordan 

ensiske Myndigheder 

 
Yderligere oplysning
ttp://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/euro_med_partnership/

1
 

 Algeriet 
 Egypten 

 Libanon 
 Marokko 
 De Palæstin
 Syrien 
 Tunesien 
  Israel

er: 
h  
 
 

dokument
 

Tilbage til hoved  
 

 
 
1) Følgende lande er omfattet af CARDS-programmet: 

 Kroatien 
blikken Jugoslavien 

republik Makedonien 
 
Yderligere oplys relations/see/docs/index.htm 

1
 

 Albanien 
 Bosnien-Hercegovina 

 Forbundsrepu
 Den tidligere jugoslaviske 

n er: http://europa.eu.int/comm/external_  

Tilbage til hoveddokument

ing
 
 

 
 
12) EU-midlerne kan også stilles til rådighed for denne aktivitets

EDA og CARDS, selv om disse programmers procedurer og tidsrammer er meget 

 

type via PHARE, TACIS, 
M
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forskellige fra EQUALs. Uden at gå ind i de tekniske enkeltheder vedrørende 
programmeringsprocedurerne er det nyttigt at kende visse af de relaterede aspekter, således 
at man realistisk kan planlægge tværnationalt samarbejde med en partner uden for EU. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm


Først og fremmest har en initiativtager fra et land uden for EU ikke adgang til førnævnte fonde, 
medmindre landets regering tager initiativet til at anmode Europa-Kommissionen om finansiering af et 
rojekt af EQUAL-typen under det EU-program, som landet modtager støtte fra (f.eks. under PHARE 

nalt 
p
for Rumæniens og TACIS for Georgiens vedkommende, etc.). Anmodningen skal indgå i et natio
program af fællesskabsinitiativtypen, som forelægges Kommissionen årligt eller hvert andet år. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
 

5 Første skridt hen imod en tværnational aftale

int
rojektmagere".  

nt

 
1) “I vo
det 

res partnerskab var bottom up-princippet en meget vigtig faktor. For os lå værdien af 
ernationale samarbejde og de nationale projekter i, at de handicappede selv var 

p
Tilbage til hoveddokume

 

 
 

2) Udnævnelse af en tværnational koordinator 
 

værnationale samarbejdsaktiviteter skal forvaltes effektivt for at kunne blive vellykkede. Uanset, 
alt angående den overordnede koordination af 

nale aktiviteter, er det tilrådeligt, at udviklingspartnerskaberne hver især udpeger en 

dling af det tværnationale samarbejde med de tværnationale partnere 
• udvikling og forvaltning (i samarbejde med de tværnationale partnere) af den 

ærnationale partnere 
klingspartnerskabet om alle 

 
En tvær ti
 

• tidligere erfaring med tværnationalt samarbejde 
dviklingspartnerskabet og 

dets tværnationale partnere arbejder 
 arbejdssprog på højt niveau 

• s- og ledelseskvalifikationer 
eter på tværnationalt plan. 

 
Jeres u ik e fordelingen af roller og ansvarsområder, 
især de d plekse strukturer (og 
den varierende deltagelse af UP-aktører i det tværnationale samarbejde) måske ikke altid virker 

T
hvilke ordninger de tværnationale partnere har aft
de tværnatio
tværnational koordinator. Denne individuelle person vil på UPets vegne og med et klart mandat 
tage ansvaret for: 
 

• indkredsning og udvælgelse af potentielle tværnationale partnere 
• forhan

tværnationale arbejdsplan 
• overvågning og evaluering af de tværnationale aktiviteter 
• tilrettelæggelse og styring af møder og arrangementer med udviklingspartnerskabet 

som vært for besøgende tv
• kommunikation med og orientering af medlemmer af udvi

tværnationale anliggender (herunder beslutningstagning). 

na onal koordinator bør besidde følgende egenskaber: 

• kendskab til det EQUAL-temaområde, inden for hvilket u

• beherskelse af de tværnationale partneres aftalte
• fornemmelse for kulturforskelle, navnlig i relation til de tværnationale parteres 

hjemlande 
• gode kommunikationsfærdigheder 
• forhandlingsevner 

organisation
• engagement i samarbejde og aktivit

dv lingspartnerskab bør meget klart definer
m er er relateret til de tværnationale aktiviteter, idet UPernes kom

gennemskuelig for parter uden for UPet. Navnlig bør udviklingspartnerskaberne udarbejde en klar 
redegørelse for sine beslutningsstrukturer. 
 

Tilbage til hoveddokument 
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3) En realistisk aftale 



Her følger nogle råd, der er gode at huske, når man er i færd med at nå til enighed om 
 dets planlagte resultater. arbejdsprogrammet og

 
 

 Hold jeres ambitioner på et realistisk plan. Jeres målsætninger og resultater bør 
planlægges under hensyntagen til de ressourcer, I har til rådighed til at nå målene og bør 
afspejle konklusionen af jeres interne "kapacitetsrevision". 
Vigtigheden af, at alle partnere klart forstår det tværnationale partnerskabs målsætninger 
- og har et "ejerforhold" til disse - burde også være indlysen

 
de. 

 Hvis partnerne indbyrdes kan definere og aftale et fælles sæt mål, vil disse tjene som 
reference hele vejen gennem det tværnationale samarbejdes udformnings- og 
gennemførelsesfaser. 

 
 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
) Organisationsmodeller4  

værnational koordinator (hub and spoke-modellen): 
En af partnerne udvælges af de øvrige partnere og indvilliger i at tage ansvaret 

 
 

• Roterende eller delt koordination (konsortiemodellen): Alle partnerne tager 
efter tur ansvaret for forvaltning og koordination af en fase (eller et 

 
 

• Styringsudvalg: Partnerne nedsætter et lille styringsudvalg, i hvilket alle partnere er 
repræsenteret. Udvalget påtager sig det overordnede fællesansvar for ledelse og 

 
• r: Det kan være nyttigt at nedsætte arbejdsgrupper med ansvar for at 

forvalte og koordinere bestemte dele af arbejdsprogrammet og de tilknyttede afgrænsede 

 
(De to s  eller den anden af de to førstnævnte 

odeller. Tværnationale partnerskaber nedsætter ofte et styringsudvalg ud over at have enten en 

Tilbage til hoveddokument

 
• Udnævnelse af én t

for den overordnede forvaltning og koordination af det tværnationale 
arbejdsprogram. 

 

tværnationalt møde) eller for et arbejdsområde (specifikke opgaver) i 
arbejdsprogrammet i henhold til forudaftalte definitioner. Vælges denne model, 
bør man helt fra begyndelsen begrænse sekretariatsopgaverne og fordele 
opgaver og ansvarsområder på de respektive partnere. 

koordination af de tværnationale aktiviteter. Formandskabet kan rotere fra det ene møde 
til det næste. Det kan være relevant at ansætte/engagere en egnet ekstern ekspert til at 
bistå udvalget. 

Arbejdsgruppe

opgaver, at undersøge særlige problemstillinger nærmere og at sørge for en optimal 
udnyttelse af specifik ekspertise blandt partnerne. 

idstnævnte modeller kan kombineres med den ene
m
udnævnt eller roterende koordinator, som forholdsvis sjældent deltager i møder (måske kun 3-4 
gange i hele partnerskabets levetid), og som har til opgave at skabe mere "politisk" overvågning 
af de gennemført aktiviteter). 
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5) Sprog 
 

 Aftal, hvilke(t) sprog der skal kommunikeres på og til hvilke formål i den daglige 
kommunikation mellem de tværnationale koordinatorer. 

 Partnerskabets fællessprog vil i mange tilfælde være engelsk, men tag hensyn til, at 
nogle sydeuropæiske partnere måske har fransk som første fremmedsprog. 

 Vær sikker på at råde over tilstrækkelig sprogkompetence internt. Sørg om fornødent for 
oversættelse og tolkning (og husk at afsætte midler hertil, da dette er dyrt). Vær kreativ 
med hensyn til at skaffe assistance, f.eks. fra personlige bekendte, lokale sproglærere 
eller studerende. 
Forklar omhyggeligt jeres partnere, hvad I mener med bestemte begreber. Lav et glossar 
over fagudtryk, da

 
 dette øger chancerne for at undgå misforståelser senere. 

Tilbage til hoveddokument 
 
 
 
 
6) Kommunikation i de tidlige stadier af det tværnationale partnerskabs opbygning 

 
emtidige samarbejdes indhold og form. Hav nedenstående punkter for øje. 

 
Sørg for en effektiv kommunikation under de følgende skridt til udvikling og afklaring af det
fr
 

 Sørg for en stabil informationsstrøm til og fra de tværnationale partnere mellem møderne. 
 Tilrettelæg regelmæssig feedback via orienteringsmøder og bilaterale eller formelle 

møder i jeres eget UP og sørg for, at alle udkast til aftaler, som læses under forhandlinger 
om nogen af hovedelementerne i den tværnationale samarbejdsaftale, har opbakning fra 
jeres eget udviklingspartnerskabs styregruppe og efterfølgende godkendes. 
Opret om muligt et kommunikationsnetværk mellem alle interessenter i et tværnationalt 
samarbejde under udvikling, især mellem dem, der skal yde relevante bidra

 
g. Dette kan 

f.eks. bestå af en e-mailgruppe, et nyhedsbrev, en jævnligt ajourført hjemmeside eller en 
intranet-facilitet. 
Sørg for en klar skriftlig bekræftelse af alle beslutninger. Alle har ikke nødvendigvis 
forstået det sam

 
me af det sagte, og kommunikationsstilen er forskellig fra den ene 

befolkning og kultur til den anden. Dette gælder ikke alene kommunikationen mellem de 
tværnationale partneres repræsentanter men også drøftelserne mellem et UPs 
medlemmer. 
De senere forpligtelser og aftaler bør affattes i et ligefremt sprog, ikke i diplomatsprog. 
Med hensyn t

 
 il opfølgningsaktiviteter bør det noteres skriftligt og klart, hvem der har givet 

tilsagn om at gøre hvad - og hvornår. 
 
 

Tilbage til hoveddokument 

 

) Nogle tips til opfølgningsmøder 

 

 
7
 

 Aftal nogle regler, som alle skal følge mht. kommunikationen mellem møderne. 
 Lav en fortegnelse over de officielle fridage og sædvanlige ferieperioder i hvert af 

partnerlandene. Vær også sikker på at kende alle partneres normale kontortider. 
 Sørg for en klar opgavefordeling, hvor enhver kender sine ansvarsområder. 

Udsend mødedagsordener og relevante praktiske oplysninger i tilstrækkelig go d tid før 
møderne. Ligeledes bør mødereferat udsendes hurtigt efter det pågældende møde. 

 
Tilbage til hoveddokument 
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8) E-mailværktøjets fordele og begrænsninger: 
 

 E-mail er et meget nyttigt værktøj, men forlad jer ikke på det alene. Direkte personlig 
kontakt er særdeles vigtigt for at få tingene til at fungere effektivt. Dette har større 
betydning i nogle medlemsstater end i andre, så gør derfor også brug af telefonen. 
Vær sikker på at have en opdateret liste over alle kontaktpersoner og -adresser. Forsøg 
at insistere på, at alle får deres egen e-mailadresse, da der ellers er for stor risiko 

 
for, at 

meddelelser går tabt. 
 

Tilbage til hoveddokument 
 

 
9) Overvindelse af kulturbestemte forskelle:  

  
 

  indstilling. Acceptér, at der findes andre måder at arbejde på, og vær tålmodig. Udvis en åben
 Forsøg at indhente oplysninger om jeres partneres hjemlande og kultur på forhånd og ikke 

kun under møderne. Eksempler på oplysningskilder: offentlige biblioteker, institutioner såsom 
British Council, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance française, internationale 
handelskamre, ambassader og mere specialiserede organer som CEDEFOP (European 
Centre for the Development of Vocational Training) og ETF (European Training Foundation), 
kolleger eller bekendte med tværnational erfaring, publikationer om tidligere projekter, jeres 
nationale støttestrukturer osv. 
Forlad jer ikke alene på skriftlig kommunikation. Kom også ind på kulturforhold under de 
mundtlige samtaler. Brug ikke stopu

 
r til tidsoverholdelse. Vær lydhør overfor både formelle og 

uformelle kulturaspekter i andre medlemsstater. 
Aftal et fælles arbejdssprog for partnerskabet. Dette vil i mange tilfælde være engelsk, men 
tag hensyn til, at nogle sydeuropæiske partnere må

 
ske har fransk som første fremmedsprog.  

 Vær sikker på at råde over tilstrækkelig sprogkompetence internt. Sørg om fornødent for 
oversættelse og tolkning (og husk at afsætte midler hertil, da dette er dyrt). Vær kreativ med 
hensyn til at skaffe assistance, f.eks. fra personlige bekendte, lokale sproglærere eller 
studerende. 
Forklar omhyggeligt jeres partnere, hvad I mener med bestemte begreber. Lav et glossar over 
fagudtryk og 

 
underbyg eventuelt med grafik og tegninger. Det øger chancerne for at undgå 

misforståelser senere. 
Som mødeleder skal man forvisse sig om, at alle forstår og kan følge drøftelserne. 
Opsummér jævnligt, h

 
vad der er blevet sagt, og kontrollér, at det er forstået. Skriv 

hovedoverskrifterne på en flip over-tavle. Sørg for, at alle får lejlighed og passende tid til at 
udtrykke deres synspunkter. 
Undervurdér aldrig sprogets vigtighed og indflydelse, især hvis det ikke er ens modersmål. 
Skab klarhed om partnernes b

 
 eslutningsbeføjelser vedrørende partnerskabet og dets møder.  
 Forklar jeres organisations kultur for jeres partnere og vis interesse for deres kulturelle 

baggrund. 
 Vær ikke bange for at tage ordet på møderne og herunder udtrykke jeres tvivl, når det er 

relevant. Husk, at møderne er den mest direkte metode til at få afklaret jeres mål og til at 
udforske meningsforskelle. Herved kan senere frustrationer undgås. 
Argumentér for jeres lands og udviklingspartnerskabs styrker.  

 
 

Tilbage til hoveddokument 
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____________________________________________________________________ 
 
 
 

6 Indgåelse af et tværnationalt samarbejde 
 
 
1) Tværnationalt samarbejde mellem nationale tematiske netværk af 

udviklingspartnerskaber 
 
Udviklingspartnerskaberne skal sikre validering, udbredelse og mainstreaming af deres erfaringer og 
resultater, ikke alene inden for rammerne af de tematiske netværk på nationalt plan men også på 
europæisk plan. På dette samarbejdsniveau sørger Europa-Kommission for koordinationen af 
arbejdsplatforme, der skal lette: 

 
• de tematiske revisioner af de strategiske metoder og de opnåede resultater 
• indkredsningen af god praksis, som skal afspejles i de nationale handlingsplaner for 

beskæftigelsen (NAP), samt 
• NAP-indarbejdningsprocessen 
• udbredelsen af god praksis til Europa-dækkende diskussionsfora. 

 
 

Tilbage til hoveddokument 
 

 
 
 
2) Udviklingspartnerskaberne skal udvælge mindst én partner fra en anden medlemsstat. Normalt 
skal der så etableres et samarbejde mellem UPer, som medlemsstaterne har udvalgt under EQUAL. 
Et sådant samarbejde kan i undtagelsestilfælde også udvides til at omfatte lignende projekter i ikke-
medlemsstater, der er støtteberettigede under et af programmerne PHARE, TACIS eller MEDA. 
Medlemsstaterne kan fastlægge parametrene for fravigelser af den generelle regel på betingelse af, 
at der klart redegøres for den potentielle merværdi af samarbejdet med partnerne uden for EQUAL, 
og at disse partnere er i stand til at påvise deres evne til at dække de omkostninger, samarbejdet 
indebærer. 
 
Emnet er mere udførligt beskrevet i kapitel 3 "Forberedelse til tværnationalt samarbejde", 
kapitel/briefing 4 "Søgning af tværnationale partnere" og kapitel/briefing 5 "Første skridt hen imod en 
tværnational aftale" 

Tilbage til hoveddokument 
 

 
3) TSA (Rediger)  

TCA Id code: 31
 
Begrundelse og målsætninger | Arbejdsprogram og -metodik | Financial Provisions | Ordninger 
vedrørende organisation og beslutningstagning | Overvågnings- og evalueringsprocedurer | Øvrigt  
 
Sekretær (automatically generated) 
Involverede udviklingspartnerskaber (Rediger)  
 
A. Rationale og målsætninger  
 
1. Fælles interesser/metodik/underliggende problem (Rediger)  
De fælles problemstillinger (og forskelle) kan beskrives i meget brede vendinger (f.eks.: "de 
fælles underliggende problemer, der eksisterer, er uligheder i og barrierer for 
beskæftigelsesevnen, hvilket går ud over dårligt stillede, socialt udstødte grupper"). Det bør 
være klart, at dette afsnit er ment som en hjælp til at finde ud af, hvad UPerne har til fælles i 
deres nationale programmer mht. interesser, behandlede problemer samt metodik. Formålet 
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er ikke at forklare, hvad deres fælles metodik vil bestå i (dette er et følgende skridt). 
 
2. Læring fra relevante, tidligere aktioner (Rediger)  
I dette afsnit forventes partnerne at målrette deres fremtidige samarbejde ved at aftale nogle 
principper, der er udledt af deres tidligere tværnationale erfaring (nogle TSAer fremlægger 
blot en liste over tidligere projekter for hvert udviklingspartnerskab, hvilket er mindre nyttigt). 
 

3. Udviklingspartnerskabernes fælles målsætninger (Rediger)  
Hvad er målsætningerne for jeres samarbejde? Angiv ligheder og forskelle i forhold til målene 
for det nationale arbejde. 
 
4. Planlagte (fælles/komplementære) produkter/leverancer (Rediger)  
Her bør der anføres oplysninger om de forudsete fællesprodukter på en måde, så det fremgår 
hvordan disse kan være komplementære i forhold til det nationale arbejde mv. 
 
5. Strategisk merværdi og forventede resultater for hvert af de involverede UPer 
(Rediger)  
Oplys dette så præcist som muligt og med angivelse af mulige indvirkninger på 
organisationen og dens udviklingspartnerskabers aktiviteter, ikke kun på de endelige 
støttemodtagere eller på deres kontekst. 
 
6. Merværdi og den/de associerede partner(e)s økonomiske levedygtighed (Rediger)  
 
Top  
 
B. Arbejdsprogram og arbejdsmetodik  
 
1. Planlagte tværnationale aktiviteter 
 
a. Overordnet tværnational strategi (Rediger)  
Beskriv her, hvad I ønsker at opnå med det tværnationale fællesarbejde. Redegør for jeres 
strategi og metode. Vær opmærksom på, at nedennævnte opgaver eller aktiviteter klart kan 
relateres til en eller flere af målsætningerne. 
 
b. Aktiviteternes typologi (Rediger)  

Tværnational aktivitetstype Graduering 
(+ til ++++)

Informations- og erfaringsudveksling  
Sideløbende udvikling af nyskabende metoder  
Import, eksport eller indførelse af nye metoder  
Fælles udvikling  
Udveksling af praktikanter/instruktører  
 Andet 
 
c. Beskrivelse af aktiviteter/opgaver (Rediger)  
 
Aktivitetsbetegnelse Beskrivelse 
1.  
2.  
3.  
… 
10. (max 10) 

 

 
2. Metodik til udveksling af oplysninger, resultater og arbejdsværktøjer (Rediger)  
 
3. Tidsskema for milepæle, resultater og arrangementer (Rediger)  
 
Top  
 
 
C. Finansielle bestemmelser 
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1. Budgetinddeling (€) for hver aktivitet (Rediger)  
 
Aktiviteter DP1 UP2 UP3 UP… Samlet 
1.       
2.       
3. …      
10.      
TOTAL      
 
2. Ordninger vedrørende omkostningsdeling og undgåelse af dobbeltfinansiering 
(Rediger)  
 
Under omkostningsdeling skal individuelle og fælles omkostninger angives særskilt per 
aktivitet 
 
Top  
 
D. Ordninger vedrørende organisation og beslutningstagning  
 
1. Hvert udviklingspartnerskabs bidrag og ansvarsområder (Rediger)  
Det vil gøre beskrivelsen klarere for alle involverede, hvis den inddeles aktivitetsvis. 
 
2. TSA-sekretariatets rolle og opgaver samt (i givet fald) ekstern ekspertise (Rediger)  
Afklar allerede fra begyndelsen, hvilken rolle koordination og/eller ekspertise skal spille i det 
tværnationale samarbejde. Redegør ligeledes klart for finansieringen af en sådan eventuel 
bistand. 
 
3. Ordninger vedrørende beslutningstagning (Rediger)  
 
4. Arbejdssprog (Rediger)  
 
Top  
 
 
E. Overvågnings- og evalueringsprocedurer 
1. Mekanismer til overvågning og evaluering af tværnationale erfaringer og resultater 
(Rediger)  
Hvad skal evalueres, hvordan, af hvem og hvornår? 
 
2. Mekanismer til ajourføring af arbejdsprogram, arbejdsmetodik og 
organisationsmæssige ordninger (Rediger)  
Det er bedst, at man fra begyndelsen enes om, hvordan man foretager ændringer eller 
ajourføringer. Pas på ikke at gøre denne procedure for "tung", da det sandsynligvis vil blive 
aktuelt at gøre brug af den. 
 
Top  
 
F. Øvrigt 
1. Links til andre oplysninger/materialer (Rediger)  
 
2. Links (hyperlinks) til andre sprogversioner af TSAen (Rediger)  
Andre sprogversioner af TSAen bør lægges ud på internettet. 
 
3. Datering af (denne version af) den tværnationale samarbejdsaftale 
 
1. Sendt til validering af udviklingspartnerskabet med ansvar for TSA-sekretariatet 2
2. Valideret af alle udviklingspartnerskaber 
3. Godkendt af forvaltningsmyndigheden 
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Tilbage til hoveddokument 
 

 
 
 
4) Fælles bestemmelser for indsendelse, vurdering og bevilling af aftaledokumenter mellem 
forvaltningsmyndighederne i alle medlemsstater  
 
Alle medlemsstater skal: 
 

indbyrdes afstemme deres tidsplaner for vurdering og godkendelse således: 
• startdatoen for "tidsvinduet" for tværnationalt samarbejde er den 1. januar 2005 
• startdatoen for gennemførelsen vil afhænge af de enkelte UPers evne til at fuldføre 

forberedelsen og indsende deres udviklingspartnerskabsaftale (UPA), indbefattet TSA, til 
forvaltningsmyndigheden 

• udviklingspartnerskaberne vil blive tilskyndet til at indsende dokumentet (UPA og TSA-
udkast) hurtigst muligt. 

• forvaltningsmyndighederne vurderer dokumentet inden for 8 uger fra modtagelsen og 
konsulterer de øvrige berørte forvaltningsmyndigheder. Disse vil afgive kommentarer og 
meddele eventuelle anmodninger om ændringer til den foreslåede TSA så tidligt som muligt. 

 
støtte partnernes søgeaktiviteter ved at bemyndige deres nationale støttestrukturer (NSS) til at 
bistå udviklingspartnerskaberne med at finde egnede partnere 

 
lette udarbejdelsen af TSA-udkast ved at sikre, at udviklingspartnerskaberne udpeger og 
bemyndiger et kontaktled for det tværnationale samarbejde 
 
lette forelæggelsen af TSAer til godkendelse ved, i henhold til medlemsstatens regler og 
praksis, at de(t) foreskrevne sprog, på hvilke(t) udkastet til og den endelige udgave af TSAen skal 
foreligge 
 
anvende fælles kriterier for vurderingen af TSAer, idet navnlig kvaliteten/sammenhængen i de 
foreslåede elementer og samhørigheden med den respektive udviklingspartnerskabsaftale skal 
tjene som hovedkriterier for vurdering og som aftalte kriterier for kommentarer eller indvendinger i 
konsultationsprocessen 
 
konsultere hinanden før nogen TSA godkendes, så det sikres, at alle involverede 
forvaltningsmyndigheder baserer deres godkendelse på den samme udgave af en given TSA 
 
følge den fælles konsultationsprocedure, også ved senere, væsentlige revisioner af TSAen i 
tilfælde, hvor enten indholdet af TSAens arbejdsplan eller sammensætningen af det 
tværnationale partnerskab er blevet ændret (nye partnere optaget i det tværnationale 
samarbejde, f.eks. associerede partnere eller EQUAL udviklingspartnerskaber eller partnere, er 
er frafaldet) 
 
minimere antallet af frafald, i særdeleshed ved at: 

• udvælge UPerne til forberedelsesfasen (Aktion 1) på grundlag af sunde kriterier 
• tilråde UPerne til at etablere tværnationale partnerskaber med mere end én partner, men 

ikke for mange 
• tildele de nationale støttestrukturer (NSS) en afgørende rolle via konsultation og vejledning 

med henblik på at opnå en høj kvalitet af såvel UPAer som TSAer og dermed sikre, at de 
fleste udviklingspartnerskaber (udvalgt til forberedelse) vil kunne bekræftes til 
gennemførelsesfasen 

• bevilge "forældreløse" udviklingspartnerskaber en betinget forlængelse på indtil tre 
måneder for aktiviteter i forberedelsesfasen, hvis alle "forebyggende" foranstaltninger slår 
fejl, navnlig i undtagelsestilfælde, hvor: 
− TSAens godkendelse måtte forsinkes som følge af problemer med den indbyrdes 

afstemning af beslutningstagningen mellem forvaltningsmyndighederne 
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− den (eneste) tværnationale partner ikke blev godkendt, men det "forældreløse" UP er 
højt kvalificeret og af særlig interesse for forvaltningsmyndigheden. 
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8 Økonomisk planlægning  
 
 
1) Samlet tværnationalt budget  
 
Eksempler på mulige fordelinger af omkostningerne til fælles aktiviteter blandt 
udviklingspartnerskaber 

- Gensidigheds- og omkostningsdelingsprincipperne - 
 

Aktivitet Fordelingsregel Udviklingspartnerskaber 
(Udviklingspartnerskaber) 

  UP A UP B UP C 
 Undersøgelse vedrørende 

forskelsbehandling 
10 -- -- 

 Uddannelsespakke -- 10 -- 
 Fælles materialer 

 
Gensidighed 

på ligelige vilkår 
-- -- 10 

eller 
Uddannelsesmodul 12 -- -- 
Multimedieprodukt -- 15 -- 

Konference -- -- 18 
Publikation 

 
Gensidighed  

på differentierede vilkår, 
her i forholdet 4:5:7 -- -- 3 

 
CD-ROM Omkostningsdeling  

på ligelige vilkår 
20 20 20 

eller 
Komparativ undersøgelse af 

arbejdsmarkedet 
Omkostningsdeling 

på differentierede vilkår, 
her i forholdet 30:40:30 

15 20 15 

 
• Gensidighedsprincippet: Hvert UP dækker omkostningerne til én af de fælles aktiviteter. Disse kan have enten 

et ensartet omkostningsniveau (gensidighed på ligelige vilkår) eller et indbyrdes forskelligt omkostningsniveau 
(gensidighed på differentierede vilkår). Et af udviklingspartnerskaberne kan være økonomisk ansvarligt for flere 
aktiviteter end andre udviklingspartnerskaber. 

 
• Omkostningsdelingsprincippet: En given aktivitet betales af alle involverede udviklingspartnerskaber. De 

samlede omkostninger til denne aktivitet kan deles ligeligt mellem de enkelte UPer (omkostningsdeling på 
ligelige vilkår) eller deles ifølge en aftalt fordelingsnøgle, f.eks. 40% til UP B, og 30% til hver af 
udviklingspartnerskaberne A og C (omkostningsdeling på differentierede vilkår). 
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