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Vedtægter for Erhvervskontaktudvalget (EKU) 
 
 
§ 1 Erhvervskontaktudvalget 
 

Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg (EKU) er nedsat som et rådgi-

vende udvalg for Magistraten og Byrådet i Aarhus med henblik på drøftelse 

af erhvervs- og beskæftigelsesrelaterede emner. 
 
 
 
§ 2 EKU’s formål 
 

Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg har til formål at samle repræsen-

tanter fra det brede erhvervsliv, arbejdsmarkedet, videninstitutioner og Aar-

hus Kommune med henblik på at skabe en platform for et tæt og løbende 

samarbejde, som aktivt kan bidrage til at fremme den erhvervs- og beskæfti-

gelsesmæssige udvikling i Aarhus.  

 

Erhvervskontaktudvalget skal bidrage til at sikre optimale rammebetingelser 

for vækst og udvikling for erhvervslivet i Aarhus.  

 

Derudover skal Erhvervskontaktudvalget arbejde for at styrke og udvikle 

byens vækstskabere og erhvervsklynger, samt udbrede kendskabet til byens 

erhvervsmæssige styrker indenfor vækstskaberne og klyngerne. Erhvervs-

kontaktudvalget skal desuden formidle kontakt og samarbejde mellem virk-

somheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. 

 

Det er endvidere Erhvervskontaktudvalget, der overfor Byrådet har ansvaret 

for udarbejdelse og efterfølgende opfølgning på gennemførelse af strategi- 

og handlingsplaner for byens erhvervspolitiske arbejde, herunder igangsæt-

ning af konkrete projekter, såfremt Byrådet ønsker udarbejdet erhvervspoliti-

ske strategi- og handlingsplaner. 
 
 
 
§3 Organisering 
 

Erhvervskontaktudvalget er organiseret ved et bredt udvalg samt et forret-

ningsudvalg.  

 

§ 3.1 Erhvervskontaktudvalget 

Erhvervskontaktudvalgt udstikker de generelle overordnede rammer for Er-

hvervskontaktudvalgets og Forretningsudvalgets konkrete arbejde. 
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Erhvervskontaktudvalget er bredt sammensat med henblik på at sikre, at en 

bred repræsentation af erhvervslivet, arbejdsmarkedet og videninstitutioner-

ne samt politikere i Aarhus Kommune kan bidrage til udvalgets arbejde. 

 

Erhvervskontaktudvalget drøfter relevante temaer med erhvervs- og beskæf-

tigelsesmæssig relevans mhp. at udveksle viden, synspunkter og erfaringer 

samt at udvikle Aarhus.  

Medlemmer af Erhvervskontaktudvalget kan komme med forslag til punkter 

til drøftelse på Erhvervskontaktudvalgets og Forretningsudvalgets møder. 

 

§3.2 Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget er udførende indenfor de overordnede rammer som 

Erhvervskontaktudvalget udstikker.  

Forretningsudvalget skal derfor have beslutnings- og handlekraft. 

 

Forretningsudvalget kan tage initiativ til emner til drøftelse i forretningsud-

valget, men kan også drøfte emner på opfordring fra medlemmer i Erhvervs-

kontaktudvalget eller fra Aarhus Kommune. 

 

Forretningsudvalget kan træffe beslutning og igangsætte initiativer og pro-

jekter, som enten har været eller vil blive drøftet i Erhvervskontaktudvalget. 

 

Forretningsudvalget har endvidere en aktiv rolle i forhold til at definere dags-

ordner for erhvervskontaktudvalgsmøderne. 

 

Der skal være transparens mellem Erhvervskontaktudvalget og Forretnings-

udvalgets arbejde, hvilket sikres ved at Erhvervskontaktudvalget får adgang 

til dagsordner og referater fra forretningsudvalgsmøderne. 

 
 
 
§ 4 Medlemssammensætning 
 

§ 4.1 Sammensætning af Erhvervskontaktudvalget 
Erhvervskontaktudvalget består af maksimalt 25 medlemmer og sammen-
sættes som følger: 

 Erhverv Aarhus (1 medlem) 

 DI og Dansk Byggeri (1 medlem) 

 Aarhus Håndværkerforening (1 medlem) 

 Dansk Byggeri / Danske Malermestre / TEKNIQ Arbejdsgiverne – 
Industri og Installation (1 medlem) 

 Dansk Erhverv (1 medlem) 

 LO/FTF (3 medlemmer) 

 AC Aarhus (1 medlem) 

 Lange videregående uddannelser: Aarhus Universitet, Arkitektskolen 
i Aarhus, Det jyske Musikkonservatorium og Det jyske Kunstakade-
mi (1 medlem) 
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 Korte og mellemlange videregående uddannelser: VIA University 

College, Erhvervsakademiet Aarhus, Kaospiloterne, Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole og Aarhus Maskinmesterskole (1 medlem) 

 Erhvervsuddannelser: Aarhus Business College, Jordbrugets Ud-
dannelses Center, SoSu Østjylland samt AARHUS TECH (1 med-
lem) 

 Repræsentanter for vækstskabere og klynger og virksomheder (op 
til 5 medlemmer) 

 Repræsentanter for relevante organisationer (op til 2 medlemmer) 

 Aarhus Kommune (6 medlemmer) 
 

Aarhus Kommunes repræsentanter i udvalget er Magistratens medlemmer 

(dog kun borgmester og rådmænd).  

 

I forlængelse af udpegning af organisationernes medlemmer, udpeger 

Forretningsudvalget yderligere følgende: 
 

 Op til 5 medlemmer med fokus på at sikre bredest mulige repræ-
sentation i forhold til klynger, vækstskabere og virksomheder. 

 2 medlemmer med fokus på at sikre inddragelse af relevante orga-
nisationer som kan bidrage til den erhvervs- og beskæftigelses-
mæssige udvikling. 

 

Medlemmerne af udvalget udpeges for 4 år ad gangen (den kommunale 

valgperiode), dog således at de enkelte medlemmer kan udskiftes i perio-

den.  

 

Stadsdirektøren, samt direktørerne fra Magistratsafdelingerne for Teknik og 

Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager i møder i såvel Er-

hvervskontaktudvalget som Forretningsudvalget. 

 

§4.2 Sammensætning af Forretningsudvalget 

Erhvervskontaktudvalgets forretningsudvalg består af syv personer som 

udpeges blandt EKU’s medlemmer. Borgmesteren er født formand for For-

retningsudvalget.  
 
Forretningsudvalget består af: 

 Borgmester 

 Rådmand fra Magistraten for Teknik og Miljø 

 Rådmand fra Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 Formanden for Erhverv Aarhus 

 Formanden for LO 

 Formanden for DI 

 Rektor Aarhus Universitet 
 

Ovenstående sammensætning af Forretningsudvalget evalueres efter 1 år, 

herunder eksempelvis i forhold til eventuel rotation i sammensætningen af 

udvalget (dog ikke politiske medlemmer).  
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Forretningsudvalget er udpeget efter et generelt princip om, at det skal bestå 

af Borgmester, Rådmand fra Magistraten for Teknik og Miljø, Rådmand fra 

Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, en repræsentant fra ar-

bejdstager, en repræsentant fra arbejdsgiver, en repræsentant fra uddannel-

sesinstitutionerne og en repræsentant fra erhvervslivet med en bred er-

hvervsmæssig forankring. 

 

 

 

§ 5 Møder 

 

Der afholdes to årlige møder i Erhvervskontaktudvalget. Møderne i Er-

hvervskontaktudvalget skal være af en sådan varighed, at der er tilstrække-

lig tid til at drøfte relevante sager. 

 

Derudover afholdes ca. seks møder om året i Forretningsudvalget.  

 

Endvidere kan der afholdes et årligt seminar enten som supplement til eller 

erstatning for et af de øvrige møder i Erhvervskontaktudvalget. Et seminar 

kan have til hensigt at understøtte en mere aktiv inddragelse af EKU i udvik-

lingsprocesser eller understøtte relationsopbygning på tværs af udvalget. 

 

Dagsorden for møderne er opdelt på drøftelse, beslutning og orientering. 

Omfanget af orienteringssager tilstræbes holdt på et minimum for at tilgode-

se tid til at drøfte væsentlige sager og træffe beslutninger, samt følge op på 

tidligere drøftelser.  

 

Mødested og -afvikling skal tilrettelægges med henblik på at styrke 

udvalgets dynamik og engagement. 

 

 

 

§ 6 Sekretariat 

 

Aarhus Kommunes afdeling for Erhverv- og Bæredygtig Udvikling varetager 

sekretariatsfunktionen for Erhvervskontaktudvalget, og Forretningsudvalget. 

 

 

 

§ 7 Strategi og handlingsplan 

 

EKU behandler minimum én gang hvert fjerde år en strategi- og handlings-

plan for det erhvervspolitiske arbejde, såfremt Byrådet ønsker udarbejdet en 

sådan. Det er EKU der er ansvarlige overfor Byrådet for udarbejdelsen af 

strategi- og handlingsplanen 
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EKU er endvidere ansvarlig for gennemførsel af og opfølgning på strategi- 

og handlingsplanen. 

 

 

 

§ 8 Nedsættelse af udvalg 

 

EKU kan nedsætte arbejdsgrupper til udarbejdelse af forslag til aktiviteter og 

deres gennemførelse. 

 

 

 

§ 9 Ændringer af vedtægter 

 

Ændringer i Erhvervskontaktudvalgets vedtægter kræver tiltrædelse af 

mindst 3/4 af samtlige medlemmer i EKU. Nærværende vedtægter evalueres 

efter et år.  

 

 

 

§ 10 Ikrafttræden 

 

De nye vedtægter vil erstatte vedtægterne af 25. april 2014 og træder i kraft 

d. 1. september 2020.  

 

 

 


