NordDanmarks EU-kontor – Reviderede vedtægter
SAG-2019-03105 hlth

Baggrund
Bestyrelsen for Norddanmarks EU-kontor har i lyset af erhvervsfremmereformen og et generelt behov for opdatering revideret vedtægterne for EU
kontoret.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland
-

tilslutter sig vedtægtsændringerne og

-

tilslutter sig, at de tre repræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR
på indstilling fra BRN.

Sagsfremstilling
Forslaget til nye vedtægter blev præsenteret på EU-kontorets generalforsamling den 3. april 2019, og det blev her besluttet at sende vedtægterne i
høring.
./.

Gældende vedtægter og forslag er vedhæftet som bilag.
Høringsprocessen startede med en drøftelse i kommunaldirektørkredsen og
BRN's direktion. I forlængelse heraf høres KKR Nordjylland og Business Region North Denmark på møderne inden sommerferien. EU-kontorets bestyrelse tilretter derefter vedtægterne på sit møde den 13. september 2019
med henblik på efterfølgende høring i alle byråd og Regionsråd inden vedtægterne forelægges til godkendelse på EU-kontorets generalforsamling i
2020.
Der foreslås ikke ændringer i kontingentsatser eller driftskreditten. Men der
åbnes op for, at kommunernes bidrag til EU-kontoret kan formidles via kommunernes bidrag til Business Region North Denmark. Samtidig foreslås en
ny sammensætning af bestyrelsen. I forhold til forslaget til sammensætningen af bestyrelsen lægges der op til en åben drøftelse i KKR af forslaget til
sammensætning. EU-kontorets bestyrelse tilkendegav således på sit møde
den 21. maj 2019, at den kommunale og regionale repræsentation og det
forhold, at kommunernes kontingent fremover formidles via BRN med fordel
kan indgå i drøftelserne.
De vigtigste ændringer i forslaget til nye vedtægter er:
– At der fra næste valgperiodes start foreslås en ændret bestyrelsessammensætning og en bestyrelse med 9 medlemmer mod 8 i dag. Den nye
bestyrelse foreslås sammensat med 3 repræsentanter fra kommunerne, 2
repræsentanter fra Regionen, 1 repræsentant fra de grønlandske medlemskommuner, 1 repræsentant fra Aalborg Universitet, 1 repræsentant

fra University College Nordjylland og 1 repræsentant fra erhvervslivet (Det
bemærkes, at BRN i de gældende vedtægter udpeger 3 repræsentanter,
RN 2 og KKR 2 repræsentanter)
– At Sermersooq Kommune, AAU og UCN indtræder som egentlige medlemmer af bestyrelsen (hvor de i dag er tilforordnede), og at erhvervshusets bestyrelse skal udpege en erhvervsrepræsentant (denne udpegning
træder i kraft ved næste valgperiodes start)
– At procedurerne omkring indstilling af og godkendelse af medlemmer til
bestyrelsen præciseres
– At kontingentbetalingen fremrykkes fra marts til januar måned
– At deltagerkredsen i generalforsamlingen præciseres, så det fremgår
klart, at den siddende bestyrelse er en del af generalforsamlingen. Samtidig præciseres det, at hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen - dog har Region Nordjylland 4 stemmer
– At det er præciseret, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig .
Kommunaldirektørkredsen og BRN's direktion har drøftet sagen den 7. juni
2019 – og anbefaler KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen, at de 3 repræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR på indstilling fra BRN -bestyrelsen.
Beslutning

