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Baggrund
KKR Nordjylland har tidligere besluttet at afholde et ekstraordinært møde
den 4. dec. 2018 i forbindelse med udpegning af erhvervsrepræsentanter,
arbejdstagerrepræsentant samt repræsentant fra videnorganisationer til Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.
På KKR-mødet den 16. nov. 2018 blev de politiske repræsentanter fra kommunerne udpeget. Der blev peget på borgmester Mogens Christen Gade,
som formand, borgmester Mogens Jespersen, borgmester Thomas Kastrup Larsen samt borgmester Ulla Vestergaard.
Indstilling
Det indstilles, at KKR Nordjylland på baggrund af de indkomne indstillinger
1. Udpeger 4 erhvervsrepræsentanter til Erhvervshus Nordjylland s bestyrelse
2. Udpeger 1 repræsentant for videninstitutionerne til Erhvervshus
Nordjyllands bestyrelse
3. Udpeger 1 repræsentant for arbejdstagerorganisationerne til Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse
4. Tager udpegningen af Region Nordjyllands repræsentant til Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Med loven etableres Erhvervshus Nordjylland med hovedsæde i Aalborg og filial på
Mors. Erhvervshuset skal ledes af en bestyrelse, som får til opgave at sikre
en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteringer for erhvervsudviklingen.
KKR skal varetage en styrende rolle for erhvervshusene og udpege hovedparten af medlemmerne til erhvervshusenes bestyrelser.
Bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland sammensættes af:


1 formand, der udpeges af KKR, som skal være folkevalgt og gerne
have baggrund i det private erhvervsliv



3 medlemmer, der udpeges af KKR blandt kommunale politiske r epræsentanter



4 medlemmer, der udpeges af KKR blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra
erhvervsorganisationer



1 medlem, der udpeges af KKR blandt repræsentanter fra en videninstitution



1 medlem, der udpeges af KKR fra en arbejdstagerorganisation efter
indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab



1 medlem, der udpeges af regionsrådet

I bestyrelsen deltager endvidere én observatør fra Erhvervsministeriet.
Erhvervshusene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og
-udvikling. Erhvervshusenes ydelser skal være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning og dermed understøtte erhvervslivet og vækst og udvikling i hele Danmark. Erhvervshusene skal endvidere fungere som fysiske knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og
sikre adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.
Med udgangspunkt i deres særlige kendskab til lokale virksomheders behov
skal Erhvervshusene og deres bestyrelser spille en vigtig rolle i at skabe en
strategisk sammenhæng og retning i erhvervsfremmeindsatsen. De skal fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragyder og sparringspartner, når der skal udvikles en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter styrkepositioner og håndterer barrierer for vækst i netop deres landsdel.
Medlemmerne modtager vederlag. Retningslinjer herfor fastsættes i standardvedtægter for erhvervshusene, som aftales mellem Erhvervsministeriet
og KL.
Mødefrekvensen for bestyrelsen fastsættes nærmere i forretningsordenen
for erhvervshusets bestyrelse. Der må forventes en øget mødekadence i
2019 pga. bestyrelsens opstart.
Udpegningerne er gældende for perioden 2019-2022.
Styrkepositioner i Nordjylland
I Nordjylland har vi en række stærke miljøer med en særlig erhvervsmæssig
specialisering. Det er de nordjyske styrkepositioner. Der sigtes efter at bestyrelsen samlet set har en stor bredde i forhold til styrkepositionerne samt
bred geografisk dækning af Erhvervshusets dækningsområde.
Erhvervshus Nordjylland har følgende centrale og strategiske styrkepositioner:
•

IKT

•

Maritime erhverv

•

Energiteknologi

•

Fødevarer

•

Turisme

•

Sundhedsteknologi

•

Byggeri

•

Transport & Logistik

KKR's udvælgelse og udpegning af bestyrelsesmedlemmer
På KKR-møde den 16. nov. blev de 4 kommunale medlemmer af Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse udpeget, herunder formanden. Der blev peget
på borgmester Mogens Christen Gade, som formand, borgmester Mogens
Jespersen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen samt borgmester Ulla Vestergaard.
Regionsrådet har udpeget regionsrådsformand Ulla Astman som repræsentant for Region Nordjylland i Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.
KKR Nordjylland skal udpege fire virksomhedsrepræsentanter til bestyrelsen
for Erhvervshus Nordjylland. Følgende erhvervsorganisationer er i betragtning: DI, Dansk Erhverv, SMV Danmark, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer, Tekniq og Horesta.
For at sikre en bred repræsentation af erhvervslivet i bestyrelserne, lægges
vægt på, at alle 4 medlemmer:
•

Er erhvervsaktive

•

Er i målgruppen for Erhvervshuset

At de 4 erhvervsrepræsentanterne tilsammen opfylder følgende:
•

Afspejler den nordjyske erhvervsstruktur

•

Har internationaliseringserfaring samt muligt indblik i globale udfordringer virksomhederne møder i den globale konkurrence

•

Afspejler bred geografisk dækning

•

Tager ligestillingshensyn

KKR Nordjylland skal desuden udpege en repræsentant fra en videninstitution til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland. Følgende videninstitutioner
er i betragtning: AAU, UCN, nordjyske erhvervsskoler og MARTEC.
Endelig skal KKR Nordjylland, efter fælles indstilling fra de faglige hovedorganisationer, udpege 1 repræsentant til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland. Følgende faglige hovedorganisationer er i betragtning: LO, FTF og AC.
Erhvervsorganisationerne, videninstitutionerne og arbejdstagerorganisationerne er blevet bedt om at indstille repræsentanter til Erhvervshusets bestyrelse og argumentere for koblingen til styrkepositionerne.

Organisationerne kan vælge i fællesskab at indstille kandidater til bestyrelserne.
Ved indstilling af kandidater er organisationerne desuden blevet bedt om at
medsende CV, der beskriver den enkelte kandidats kompetencer i forhold til
de elementer, som KKR Nordjylland vægter.
Ved udpegningerne skal ligestillingshensyn i udpegelsen iagttages. Der skal
således indstilles både mænd og kvinder.
Beslutning

