Vedtægter for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg
§1
Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er et samarbejdsforum mellem kommunalbestyrelsen i Hvidovre
og det lokale erhvervsliv. Udvalgets formål er at arbejde aktivt for at forbedre den arbejds-,
erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre.

§2
Udvalget består af 13 medlemmer. Medlemmerne skal have kendskab til erhvervslivet i Hvidovre.
Følgende interessenter udpeger medlemmer:
•

Hvidovre Kommunalbestyrelse - 3 personer
Borgmesteren er født medlem

•

Erhvervsorganisationerne - 6 personer

•

De faglige organisationer - 3 personer

•

Arbejdsmarkedsuddannelserne - 1 person

Der kan udpeges stedfortrædere for hver udvalgsrepræsentant.
Kommunaldirektøren og Udviklingschefen deltager i udvalgets møder.
Arbejdsmarkedschefen deltager som observatør.
Udvalget kan lade sig supplere med særligt sagkyndige eller andre personer i særlige spørgsmål.
Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen sammenfaldende med kommunalbestyrelsens
valgperiode.

§3
Formandsposten og næstformandsposten besættes for ét år ad gangen og følger kalenderåret,
skiftevis med borgmesteren, og et af medlemmerne udpeget af erhvervsorganisationerne.
I det første år af funktionsperioden besættes formandsposten af borgmesteren.

§4
Udvalget sekretariatsbetjenes af erhvervsområdet i afdelingen Udvikling, Erhverv og
Kommunikation. Erhvervskonsulenten er udvalgets sekretær.

§5
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

§6
Udvalget bemyndiges til at etablere ad hoc grupper. Mindst et medlem fra Erhvervskontaktudvalget
er deltager i en sådan gruppe.

§7
Hvert år afgiver udvalget en beretning til kommunalbestyrelsen om udvalgets virksomhed.

§8
I kommunalbestyrelsens 1. funktionsår om efteråret evaluerer erhvervskontaktudvalget den
gældende erhvervspolitik på et møde, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer inviteres til at
deltage.

§9
Ændringer til vedtægterne kan foreslås af ethvert af udvalgets medlemmer. Forslag skal sendes til
Hvidovre Kommunes erhvervskonsulent.
For at få et ændringsforslag på det kommende udvalgsmøde skal forslaget være
erhvervskonsulenten i hænde senest 21 dage før et udvalgsmøde. Ændringsforslaget vil indgå i
dagsordenen, som sendes til medlemmerne senest 1 uge før udvalgsmødet. På udvalgsmødet vil
forslaget blive gennemgået og der stemmes herefter om dets vedtagelse. Vedtagelse kræver
almindeligt stemmeflertal.
Vedtagne ændringsforslag skal forelægges kommunalbestyrelsen og vil først træde i kraft efter
kommunalbestyrelsens godkendelse. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan godkende forslaget,
bortfalder dette.

§10
Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2018.
Således vedtaget i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg og godkendt af kommunalbestyrelsen den 19.
december 2017.

