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Konkurrenceudvalgets forretningsorden 

 

 

Vedtaget på Konkurrenceudvalgets møde d. 2. november 2015.  

 

Mødeprocedure 

 

 § 1. Udvalget afholder møder mindst 4 gange årligt, men udarbejder i 

øvrigt selv sin mødeplan. 

 Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når lederen ønsker det. 

 Stk. 3. Udvalget er beslutningsdygtigt, såfremt lederen og mindst 4 

medlemmer er til stede. 

 Stk. 4. Udvalgets sekretær tilstiller udvalgsmedlemmerne en dagsorden, 

samt det til brug for medlemmernes behandling af de enkelte emner 

nødvendige materiale senest 7 dage før et møde. Varslet kan dog afkortes af 

lederen, når særlige forhold gør det nødvendigt. 

 Stk. 5. Emner, der ikke er angivet i indkaldelsen, kan behandles, såfremt 

der er enighed herom. 

 

 

 

Udvalgets virke 

 §2. Udvalget skal ved det første møde have udleveret kopi af 

nærværende forretningsorden sammen med vedtægten for udvalgets 

arbejde, og gøre sig bekendt hermed. Udvalget udpeger en stedfortræder for 

lederen. 

 Stk. 2. Lederen eller i dennes sted, stedfortræderen, leder møderne. 

 Stk. 3. Det skal tilstræbes, at udvalget træffer beslutninger og afgiver 

indstillinger i enighed. 

 Stk. 4. Udvalget udarbejder på sit første møde efter repræsentantskabets 

årsmøde en aktivitets- og handlingsplan i overensstemmelse med udvalgets 

vedtæger, repræsentantskabets ønsker og bestyrelsens strategi. Aktivitets- og 

handlingsplanen koordineres med sekretariatet og kan løbende justeres. 

 Stk. 5. Udvalget kan i særlige tilfælde, og hvor der er tale om større 

opgaver, rapporter, tilrettelæggelse af konferencer etc. anvende eksterne 

konsulenter. Dette skal dog aftales særskilt med direktionen og godkendes af 

Bestyrelsen. 

 Stk. 6. Udvalget kan, når det er muligt og relevant, fordele opgaver jf. 

stk. 5 imellem sig, således at udvalgets medlemmer selv påtager sig at udføre 

honorarlønnet arbejde efter nærmere aftale med direktionen. 

 Stk. 7. Udvalget udarbejder årligt inden 15. marts en beretning for sit 

virke. 

 

 

Administrativ ledelse og udførelse 

 §3. Udvalgets leder er sammen med udvalgets sekretær ansvarlig for 

at udvalgets beslutninger følges op.  
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 Stk. 2. Udvalgets sekretær udpeges af direktionen efter aftale med 

udvalgets leder. Den daglige reference for udvalgets sekretær er 

vicedirektøren. 

 Stk. 3. Udvalgets sekretær tilser, at følgende opgaver udføres: 

a) Udarbejdelse af dagsorden til udvalgets møder med bilag og skriftlige 

oplæg til de enkelte punkter. Sekretæren koordinerer indkaldelserne med 

bestyrelsens mødeplan, således at de sager, som bestyrelsen skal tage op 

eller ønsker input til kan behandles i god tid. Sekretæren er bindeled 

mellem udvalget, direktionen og dermed bestyrelsen. 

b) Udarbejdelse af referat, hvoraf det skal fremgå: 

a. Tid for mødet 

b. Hvem der har deltaget i mødet 

c. Dagsorden for mødet 

d. Referat af trufne beslutninger 

e. Tid og sted for kommende møde. 

 Referatet udsendes så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse, 

til medlemmernes umiddelbare godkendelse. Den formelle godkendelse 

foregår på næstfølgende udvalgsmøde. 

c) Udarbejdelse af forslag til beretning  

 

 


