31. oktober, 2016

”Vestdansk samarbejde”

[UDKAST] Vedtægter for det vestdanske samarbejde [UDKAST]

§ 1 Formål
1. [NAVN] er et samarbejde mellem de tre vestdanske vækstfora, Vækstforum Nordjylland, Vækstforum
Midtjylland og Syddansk Vækstforum.
2. Vedtægterne formaliserer en længere tradition for samarbejde imellem de tre vækstfora og bygger
videre på konkrete samarbejdsaftaler, som er indgået i henholdsvis juni 2015 og juni 2016. Samarbejdet
bygger således på en række eksisterende initiativer på tværs af de vestdanske vækstfora og skal bidrage
til at sikre en sammenhængende og koordineret erhvervsfremmeindsats på tværs af Vestdanmark med
det formål, at Vestdanmark videreudvikles som et internationalt centrum for investeringer og viden.
3. Samarbejdet skal:
• sikre virksomhedernes adgang til sammenhængende, højt specialiserede og koordinerede
erhvervsfremmeindsatser på tværs af administrative grænser, der tager afsæt i virksomhedernes
behov og de regionale styrkepositioner og potentialer.
• understøtte fælles branding og tiltrækning af internationale investorer, virksomheder og talenter.
• etablere fælles strategiske satsninger til gavn for hele Vestdanmark, herunder fælles forsknings- og
innovationstiltag, samt tiltag i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft til vestdanske
virksomheder.
§ 2 Medlemmer
1. [NAVN’s] medlemmer er de tre vestdanske vækstfora.
2. Samarbejdet er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ koordinationsgruppe og et
sekretariat.
3. Som medlemmer forpligter vækstforaene sig til at engagere sig i samarbejdet og til at stille ressourcer
til rådighed for samarbejdet i henhold til vedtægterne.
§ 3 Styregruppen
1. Den politiske styregruppe består af formandskaberne for de tre vestdanske vækstfora. Styregruppen
sikrer ejerskab og sammenhæng i forhold til indsatser og strategier i de tre vestdanske vækstfora.
2. Formanden for det vækstforum, der stiller sekretariatsbistand til rådighed for samarbejdet, fungerer
som ordstyrer ved styregruppens møder.
3. Styregruppen kan invitere eksterne parter med til møderne som observatører.
4. Møderne er ikke offentlige.
5. Styregruppen godkender vedtægter og overordnet handlingsplan for samarbejdet.
6. Styregruppen kan komme med anbefalinger og beslutningsoplæg, der forelægges medlemmerne til
endelig beslutning.
7. Der vælges ikke suppleanter for medlemmerne af styregruppen.
8. Styregruppen mødes to gange årligt. Dagsordenen for møderne skal være medlemmerne i hænde
senest én uge før mødet.
9. Ordstyreren sikrer i samarbejde med sekretariatet, at der indkaldes til møder, og at der udarbejdes
dagsorden til og referat fra møderne i styregruppen.
10. Styregruppens anbefalinger indføres under møderne i et beslutningsreferat.
§ 4 Koordinationsgruppen
1. Den administrative koordinationsgruppe betjener Styregruppen.
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2. Koordinationsgruppen sammensættes af ledende repræsenter for de deltagende organisationer i
styregruppen. For de enkelte vækstforumsekretariater deltager den ansvarlige direktør.
3. Den ansvarlige direktør for det vækstforum der stiller sekretariatsbistand til rådighed for samarbejdet
fungerer som ordstyrer på møderne.
4. Koordinationsgruppen forbereder møderne i Styregruppen og sikrer, at der følges op på fælles
anbefalinger og initiativer.
§ 5 Sekretariat og arbejdsgrupper
1. Der etableres et tværregionalt sekretariat for samarbejdet, som går på skift imellem de tre vestdanske
vækstfora. Sekretariatsfunktionen varetages for en toårig periode.
2. Sekretariatet har til opgave at håndtere det praktiske omkring møder i styre- og
koordinationsgrupperne. I forbindelse med planlægning og gennemførelse af fælles indsatser bistår
sekretariatet desuden med koordination og nedsættelse af tværregionale arbejdsgrupper, bestående af
medarbejdere fra vækstforumsekretariaterne på medarbejder- og afdelingschefsniveau.
3. Der udpeges faste kontaktpersoner i vækstforumsekretariaterne, som bistår sekretariatet ift.
koordination og videreformidling af beslutninger og bestillinger fra styre- og koordinationsgruppe.
§ 6 Årlig handlingsplan
1. Styregruppen vedtager årligt en handlingsplan for samarbejdet med udgangspunkt i den gældende
samarbejdsaftale.
2. Handlingsplanen forberedes af tværregionale arbejdsgrupper i samarbejde med sekretariatet.
3. Der udarbejdes årligt en afrapportering til medlemmerne ift. fremdrift på aftalte handlinger.
§ 7 Driftsudgifter og finansiering
1. Sekretariatsfunktionen finansieres af den region, der stiller funktionen til rådighed. Denne region
dækker desuden udgifter til mødelokale og –forplejning i den politiske styregruppe og i
koordinationsgruppen.
2. De tre vækstforumsekretariater finansierer i øvrigt egne driftsomkostninger forbundet med
samarbejdet, herunder udgifter til ophold, transport m.v. for medlemmer af den politiske styregruppe,
koordinationsgruppe og arbejdsgrupper.
3. Finansiering af fælles strategiske indsatser, projekter, analyser, markedsføring, konferencer o.l. aftales
ad hoc, og forelægges efter behov de tre vækstfora til godkendelse.
§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres efter anmodning fra et medlem, eller på foranledning af styregruppen.
§ 9 Udtrædelse og opløsning
1. Opløsning af samarbejdet kræver beslutning i de tre vækstfora.
2. Et medlem kan udtræde af samarbejdet med et halvt års varsel.
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