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Grundlag for det fælles EU-kontors virke
Det juridiske grundlag for etablering af et fælles EU-kontor i Bruxelles mellem kommunerne i
regionen og Region Sjælland bygger på beslutning af 18. april 2007 i Kommunekontaktudvalget
(KKU) om etablering af et ”samarbejde mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland om et
fælles kontor i Bruxelles” med udgangspunkt i basistilskudsmodellen.
Beskrivelse
Der har forud for implementering af struktur- og kommunalreformen 1. januar 2007 været drøftelser
om etablering af et samarbejde om et EU kontor mellem kommunerne i den nye region og Region
Sjælland. Drøftelserne er mundet ud i ovennævnte beslutning i KKU den 18. april 2007, som
danner det første grundlæggende juridiske og organisatoriske fundament for det fælles EU-kontor i
Bruxelles.
Nærværende dokument udgør således en startpakke, og der er tale om et bindende, teknisk og
organisatorisk dokument, der evalueres efter 1½ år med faktisk drift af kontoret, dvs. inden
udgangen af 2008.
Formål med kontoret
For at sikre kontorets legitimitet og grundlag for virksomhed defineres i fællesskab mellem parterne
et fælles formål med kontoret samt en fælles strategi, herunder kontorets basisydelser.
Beskrivelse
”EU kontorets formål er at udvikle og understøtte kommunernes, Region Sjællands og
Vækstforums samt andre relevante aktørers europæiske aktiviteter for at fremme den overordnede
udvikling i hele regionen”.
Kontorets virke baseres på handlingsorienteret rådgivning og initiering af EU projektdeltagelse,
branding, fælles interessevaretagelse, netværksdannelse og bidrag til fremme af europæisk arbejde.
Overordnet strategi
Nærværende dokument, Basisdokumentet, udgør basis for kontorets virke.
Strategi: ”Et fælles kontor der varetager kommunernes, Region Sjællands, Vækstforums samt andre
relevante aktørers europæiske interesser indenfor en række klart definerede indsatsområder”.
Strategien skal være med til at sikre, at EU-kontorets funktioner og aktiviteter hænger naturligt
sammen med kommunernes, Region Sjællands og Vækstforums virke. Samtidig vil en klar
definition af kontorets rolle og indsatsområder bevirke, at kontoret koncentrerer sig om handlinger,
der udspringer af et strategisk ønske om en EU aktivitet hos et medlem i ejerkredsen, samt at der i
kontorets funktion ikke opstår parallelsystemer til andre organisationers repræsentationer i
Bruxelles.
Til basisdokumentet formuleres en første handlingsplan i overensstemmelse med den fælles strategi
for kontoret, og hvis indholdsmæssige fokus kan justeres efter beslutning i Styregruppen, der træder
sammen efter aftale, dog mindst to gange om året.
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Kontorets fokus
Kontorets overordnede indsats koncentrerer sig om tre områder:
-

handlings- og målrettet formidling om EU programmer, netværk og EU politik til modtagere
i ejerkredsen inden for de definerede indsatsområder
facilitator og initiator for EU projektdeltagelse, videnscenter for relevante EU politikker,
netværk og aktiviteter i EU
disponibelt kontormiljø og mødested for alle aktører fra kommunerne, Regionen,
Vækstforum samt andre relevante aktører (forudsat disponibilitet)

Indsatsområderne vil tage udgangspunkt i de kommunale plan-/udviklingsstrategier, Vækstforums
Erhvervsudviklingsstrategi samt Den Regionale Udviklingsplan og den dertil hørende Internationale
Politik.
Desuden bør kontoret opbygge en klar funktionsopdeling for at sikre en målrettet servicering og
rådgivning samt undgå overlap med andre repræsentationer, såsom KL og Danske Regioners
Bruxelles kontorer.
Ydelser
Det fælles kontors hovedopgave er at fungere som initiator af EU projekter, og facilitator for
netværkssamarbejde
De muligheder, en fælles repræsentation i Bruxelles tilvejebringer, består i, at
hjemmeorganisationen, kommunerne, Vækstforum samt andre relevante aktører bliver aktivt
inviteret til at deltage i EU projekter og netværk indenfor deres strategiske interessefelter samt får
mulighed for at komme tættere på beslutningsprocesserne i EU-systemet gennem personlig kontakt
til de rette instanser og referencer i EU’s institutioner og andre aktører i Bruxelles.
Nærværende dokument forholder sig kun til en definition af EU kontorets basisydelser.
Definition af basisydelser
Basisydelserne skal være karakteriseret ved at skabe merværdi for regionens ejerkreds og aktører i
hele dens geografi. Basisydelserne skal således dække ejerkredsen og aktørers behov for assistance
til deltagelse i EU projekter og netværk. Basisydelsen dækker:
•

Handlingsorienteret og målrettet information om EU fonde og EU netværk

•

Rådgivning omkring projektskrivelse, partnersøgninger, opfølgning

• Strategisk rådgivning i udvikling af europæiske aktiviteter
• Bidrage til international branding af regionen samt fælles interessevaretagelse
•

Deltagelse i netværk i Bruxelles

•

Bidrage til stimulering/fremme/koordinering af det internationale arbejde
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På baggrund af efterspørgsel og erfaringerne fra det første års drift vurderes muligheder for levering
af specialiserede ydelser, herunder eksempelvis skrivning af projektansøgninger og
projektadministration.
Organisering og styring
Basistilskudsmodellen, som er den tekniske og juridiske ramme for kontorets virke, foreskriver, at
kontorets medarbejdere arbejder i fællesskab om at løse de af basisdokumentet definerede ydelser
inden for den valgte funktionsopdeling.
EU-kontoret varetager kontakten til et bredt interessefelt af aktører inden for det offentlige og
private rum i kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum.
EU kontorets medarbejdere forestår den bredt opsøgende rådgivende virksomhed, varetager den
indledende initierende screening og rådgivning, men kan henvise specialiserede ydelser til andre,
hvis det vurderes, at opgaven ligger udenfor kontorets basisopgaver, eller hvis tidsforbruget i
forbindelse med f.eks. afsøgning af muligheder for partnerskaber til et EU projekt overstiger det
rimelige.
Basistilskudsmodellen foreskriver også, at kontorets enkelte medarbejdere ikke eksklusivt er
tilknyttet en bestemt kommune, Regionen eller Vækstforum, hvilket skal tolkes således, at
samarbejdet forpligter medarbejderne til at udgøre mere end et lokalefællesskab, jf. formål med
kontoret. EU-kontoret er et fælles kontor baseret på, at kontoret reelt skal styres i fællesskab og har
sit hovedophæng i Region Sjælland som hjemmeorganisation.
Styregruppe
I forbindelse med EU-kontorets drift nedsættes, jf. beslutning af 18. april 2007 i KKU, en
administrerende Styregruppe på 6 medlemmer bestående af 3 repræsentanter fra kommunerne, 2 fra
Region Sjælland og 1 fra Vækstforum. Modellen indebærer på kort sigt ikke etablering af en
selvejende institution. Der skal derfor ikke i juridisk forstand knyttes en bestyrelse til kontoret.
Styregruppen følger og sikrer, at der er sammenhæng mellem EU-kontorets virke i Bruxelles,
hjemmeorganisationerne og samarbejdsaftalen mellem de kontraherende parter.
Styregruppen får bl.a. til opgave at ansætte kontorets leder, fastlægge og følge op på de
opgavemæssige retningslinier for kontorets virke, følge kontorets aktiviteter og økonomi. Kontorets
leder refererer overordnet til Styregruppen og i det daglige til hjemmeorganisationen, Region
Sjælland.
Kontoret har sit juridiske og organisatoriske ophæng i Region Sjælland og har desuden kontakt til
kommunerne og Vækstforum foruden tilknytningen til Styregruppen. Det tilstræbes, at denne
kontakt kommer til at udgøre en naturlig fælles enhed med hjemmeorganisationerne i og omkring
driften af EU-kontoret på basis af etablering af det fælles kontor.
Styregruppen træder sammen efter aftale, dog mindst to gange om året.
Til forberedelse af Styregruppens arbejde nedsættes en Forberedelsesgruppe.

5

Basisdokument for det fælles EU-kontor af 30. november 2007

Forberedelsesgruppe
Til at udføre det forberedende arbejde for Styregruppens møder er nedsat en Forberedelsesgruppe
med repræsentanter fra kommunerne, Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland, Region Sjælland og
Vækstforum. Forberedelsesgruppen yder sekretariatsbetjening for Styregruppen og har til formål at
understøtte kontorets legitimitet samt lette driften af det fælles kontor.
”In situ”-ledelse og opdeling mellem medarbejderfunktioner
1. Leder
2. Medarbejdere
Sammenhæng mellem kommuner, Region Sjælland og Vækstforum
Det er lederen og kontorets øvrige ansattes ansvar at sørge for at løfte opgaverne (basisydelserne) i
overensstemmelse med samarbejdsaftalen (basisdokumentet). Det er i øvrigt kontorets ansvar at
udføre handlingsplanen for kontoret i overensstemmelse med den fælles strategi.
Økonomi
Udgifterne til EU-kontoret er løn til kontorets medarbejdere, inkl. overhead til husleje m.v. samt et
budget til basisdelen. Kontoret bemandes med 3 medarbejdere med Region Sjælland som
ansættende myndighed. Heraf indgår én medarbejder udstationeret fra og finansieret af
Vækstforums sekretariat.
Basistilskudsmodel
Udgifterne i øvrigt finansieres 50/50 af henholdsvis Regionen og de deltagende kommuner. For
sidstnævntes vedkommende efter en aftalt fordelingsnøgle.
Under hensyn til, at kontoret har en normering på 3 medarbejdere fra og med sidste halvår af 2007
og derved ikke får helårsvirkning i 2007, dækker regionen omkostningerne ved basisnormeringen i
2007, således at kommunernes medfinansiering først får virkning fra 1. januar 2008.
Der henvises i øvrigt til særskilt budget for kontoret.
Tilpasning af basisdokumentet til 2008 fordelingen vil finde sted efter beslutning i Styregruppen.
Fysisk kapacitet (udvidelse af kontoret)
Det fælles EU-kontors fysiske og kapacitetsmæssige størrelse udgøres på nuværende tidspunkt af
den nævnte medarbejdernormering, som kan evalueres efter aftale herom i Styregruppen. En
eventuel udvidelse af kontorets aktiviteter vurderes ved årsskiftet 2008/2009.
Supplement til basistilskudsmodellen
Som supplement til basistilskudsmodellen muliggøres således, at enkeltkommuner, i det omfang det
er praktisk muligt, kan tilknytte egne medarbejdere kontoret. Dette sker gennem indgåelse af aftale
mellem region og kommune om udnyttelse af kontorets faciliteter mm.
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