Maj 2014

Forretningsorden for Danmarks Vækstråd

SEKRETARIATET FOR
DANMARKS VÆKSTRÅD

I medfør af § 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved
lov nr. 313 af 29. marts 2014, fastlægger Danmarks Vækstråd selv sin
forretningsorden, som skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren.
§ 1. Danmarks Vækstråd består af en formand og 20 medlemmer, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren.
Stk. 2. Formanden og medlemmerne til Danmarks Vækstråd udpeges således:
1) Formanden og 4 medlemmer udpeges personligt af erhvervs- og
vækstministeren
2) 5 medlemmer, som skal være formænd for regionale vækstfora, én fra
hver region, udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora,
3) 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de kommunale parter,
4) 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer, og
5) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.
Stk. 3. Der udpeges suppleanter til Danmarks Vækstråd. Suppleanter kan
deltage i rådets møder hver gang et medlem har forfald.
Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år
ad gangen.
§ 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.
Stk.2 Næstformanden vil i tilfælde af formandens fravær overtage dennes
opgaver med at lede rådsmødet.
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§ 3. Danmarks Vækstråd har, indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 6, til opgave at:
1) rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik,
2) styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark,
3) udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag, der omhandler de
erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder indsatsen for yderområderne, samt løbende følge
effekten af de erhvervs- og vækstrettede dele af disse strategier,
4) udtale sig som høringspart om statslige initiativer, der vedrører den
regionale erhvervsudvikling og
5) rådgive erhvervs- og vækstministeren om udvikling af og opfølgning
på nationale regionalfonds- og socialfonds finansierede programmer.
§ 4. Erhvervs- og Vækstministeriet er sekretariat for Danmarks Vækstråd
og deltager i rådets møder.
§ 5. Danmarks Vækstråd afholder ca. 4 møder årligt. Rådet aftaler sine
mødedage ét år i forvejen. Herudover kan rådet indkaldes på formandens
foranledning. Indkaldelse skal i så fald ske med et varsel på mindst 10
hverdage. Møde kan endvidere afholdes, såfremt der fremsættes begæring
til formanden fra mindst 2 medlemmer med angivelse af mødets emne.
Stk.2 Dagsorden med tilhørende materiale udsendes senest 7 hverdage
forud for rådsmøderne. Materiale kan ifølge aftale med formanden undtagelsesvist udsendes senere.
Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt, hvis mødet er lovligt indkaldt iht. forretningsordenen, og når mindst 11 medlemmer, hvoraf 1medlem skal være formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved
simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i
dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Når forholdene taler
herfor, kan formanden eller i dennes frafald næstformanden bestemme, at
sager behandles ved skriftlig procedure.
Stk. 4. Formanden kan, medmindre et flertal i rådet modsætter sig dette,
indbyde andre end rådets medlemmer til at deltage i et rådsmøde eller dele af dette.
§ 6. Rådet er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Reglerne er optrykt som bilag til forretningsordnen.
Stk. 2. Et medlem, som uden at være inhabil i forvaltningslovens forstand,
kan have en særlig interesse i en sag, som rådet behandler, skal give oplysning herom til rådet. Det samme gælder, hvis et medlem har tilknytning til andre med en sådan interesse i sagen.
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Stk.3. Et medlem, der er bekendt med eller er i tvivl om, at den pågældende eller en anden mødedeltager vil være inhabil ved en sags afgørelse,
skal snarest underrette formanden og sekretariatet herom.
Stk. 4. Et medlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den
pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele
sagens behandling.
Stk. 5. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem modtager om enkeltpersoners, private juridiske selskabers, selvejende institutioners, eller fonde/foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om driftsog/eller forretningsforhold, er fortrolige. I øvrigt har udvalgets medlemmer tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for
offentlige og private interesser.
§ 7. Forberedelse af rådets møder, herunder fastlæggelse af dagsorden,
varetages af sekretariatet efter aftale med formanden. Medlemmerne kan
stille forslag til formanden om dagsordenspunkter.
Stk.2 Der udarbejdes referat af rådets møder med angivelse af de trufne
beslutninger samt hovedindholdet af drøftelserne. I tilfælde af afstemning
angives resultatet heraf. Mødereferatet godkendes på det efterfølgende
møde.
§ 8. Ved pressekontakt o. lign. er det formanden for Danmarks Vækstråd,
der udtaler sig på vegne af rådet. De enkelte rådsmedlemmer har adgang
til at referere egne holdninger.
§ 9. Ændringer til forretningsordenen kan ske, hvis mere end halvdelen af
medlemmerne anmoder herom.
§ 10. Forretningsordenen er godkendt af erhvervs- og vækstministeren,
og træder i kraft den 1. juni 2014.
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Bilag 1: Forvaltningslovens kapitel 2 og kapitel 8
Kap. 2. Inhabilitet
§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i
sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre
nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens
udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person,
der har en særlig interesse i sagens udfald,
4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller
ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække
tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens
karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i
forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at
afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.
Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse,
deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.
§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller
forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en
anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.
Stk. 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til myndighedens sammensætning
ville give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke
kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes
uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.
Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til
hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag mv. til medlemmer.
§ 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministerenfor bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.
§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende
foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin
foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at
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forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial
forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.
Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i
stk. 1 nævnte myndighed.
Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen
af spørgsmålet om inhabilitet, jf. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog
ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.
Kap. 8. Tavshedspligt m.v.
§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.
Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden
tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme
gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller
folkeretlig forpligtelse el.lign.
Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover
tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre
lande eller internationale organisationer.
Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere
tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til
oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til
1) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt
straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager
om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,
2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og
afgiftslovgivningen,
3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,
4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller
5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.
Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1-4.
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Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for
den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være
forpligtet hertil.
Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og
§§ 152 c-152 f. tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler
eller pålæg.
Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed
§ 28. For videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i § 5, stk. 13, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om behandling af personoplysninger, jf. denne lovs § 1, stk. 3.
Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1,
må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når
1) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,
2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller
3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for
myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal
træffe.
Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik
og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, indvilger i, at oplysningen videregives.
Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes.
Stk. 5. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 2.
§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens
rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra
en anden forvaltningsmyndighed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ansøgeren har givet samtykke hertil,
2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov
3) eller særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.
§ 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er indhentet med henblik
på statistiske uddrag eller som led i en videnskabelig undersøgelse, må
ikke videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse.
§ 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for
myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal
træffe.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den
interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne.
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§ 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den
forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for
udførelsen af den pågældendes opgaver.

