
Forretningsorden for KompetenceForum, IDA Nordsjælland 

 

1. Navn og område 

Stk. 1.1 Udvalgets navn er KompetenceForum, IDA Nordsjælland (internt kaldet AVU). 

 

Stk. 1.2 KompetenceForum, IDA Nordsjælland er et udvalg i IDA Nordsjælland, oprettet i henhold til vedtægter 

for IDA Nordsjælland og i øvrigt underlagt de vilkår, der til enhver tid gælder for Kompetencefora i AVU-

udvalg i IDA. 

 

Stk. 1.3 Udvalgets arbejds- og interesseområde er alle aspekter af medlemmernes forhold og relationer i deres 

rolle som arbejdstager, og som ikke direkte er varetaget og reguleret gennem ARs aktiviteter, herunder 

profilering af medlemmerne, deres kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

 

2. Formål 

Udvalget har til formål inden for regionens område: 

• At arbejde for medlemmernes faglige og personlige udvikling. 

• At arbejde for medlemmernes arbejdsvilkårsmæssige forhold i samarbejde med AR, IDA Privat og IDA 

Offentlig. 

• At samarbejde med de i regionen værende faglige grupper (VG’er og AC’er) omkring varetagelsen af 

medlemmernes interesser. 

• At samle medlemmer omkring faglige og arbejdsrelaterede interesseområder. 

 

3. Aktiviteter 

Stk. 3.1 Udvalget organiserer og arrangerer kurser, konferencer, netværk og møder mv. for medlemmerne inden 

for de definerede områder. 

 

Stk. 3.2 Udvalget kan samarbejde med andre enheder i IDA Nordsjælland, naboregioner eller landsdækkende 

fællesskaber samt med lokale/eksterne aktører, erhvervsforeninger og lignende omkring varetagelsen af 

medlemmernes interesser. 

 

4. Ledelse 

Stk. 4.1 Udvalget ledes af en bestyrelse bestående af 4-7 medlemmer, der dels kan udpeges af Regionsrådet dels 

kan findes ved selvsupplering af medlemmer i IDA Nordsjælland. 

 

Stk. 4.2 Udvalget kan udpege ad hoc personer til løsning af konkrete opgaver inden for udvalgets 

arbejdsområde. 

 



Stk. 4.3 Udvalget træffer sine beslutninger i møder. Der føres referat, som tilgår Regionsrådet umiddelbart efter 

udvalgets møder. 

 

Stk. 4.4 Udvalget konstituerer sig hvert år umiddelbart efter regionens generalforsamling med 

• formand 

• næstformand 

• kasserer 

• repræsentant til regionsrådet 

• suppleant for repræsentant til regionsrådet 

Der udfærdiges ikke forretningsorden for disse funktioner. 

 

5. Økonomi 

Stk. 5.1 Til udvalgets administration og aktiviteter ydes tilskud fra regionen i henhold til lDAs bevillingssystem. 

 

Stk. 5.2 Udvalget udarbejder et årsbudget efter regionens retningslinjer. Udvalget er efter sin karakter berettiget 

til at afvige fra regionens standardnormer for medlemstilskud i henhold til lDAs hovedbestyrelses intentioner, 

drøftelser og beslutninger på det AVU-relaterede område. 

 

6. Ændringer i forretningsorden 

Stk. 6.1 Ændringer i denne forretningsorden, som måtte ønskes af udvalget, skal forelægges Regionsrådet til 

godkendelse. 

 

Stk. 6.2 Regionsrådet kan ikke foretage ændringer i denne forretningsorden uden først af have drøftet det med 

udvalget. 

 

7. Fortolkning 

I spørgsmål, hvor denne forretningsorden ikke er udtømmende, gælder lDAs love og vedtægter. 

 

8. Udvalgets nedlæggelse 

Udvalget kan ikke nedlægges, uden at dette af Regionsrådet har været forelagt lDAs hovedbestyrelse. 

 

Vedtaget af IDA Nordsjællands Regionsråd 21-02-2022 


