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Forretningsorden for
forretningsudvalget for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)

Sammensætning m.v.
§ 1. Forretningsudvalget for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) nedsættes af rådet, jf.
§ 9 i forretningsorden for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet).
§ 2. Rådets formand er formand for forretningsudvalget. I formandens forfald varetages formandens
opgave af en af formanden udpeget stedfortræder.
Stk. 2. Til forretningsudvalget udpeges i alt 2 medlemmer fra rådet, således at hovedorganisationerne
for henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstager udpeger hver et medlem.
Stk. 3. Forretningsudvalget tiltrædes af repræsentanten for børne- og undervisningsministeriet.
§ 3. Sekretariatsfunktionen for forretningsudvalget varetages af rådets sekretariat.

Opgaver
§ 4. Forretningsudvalget har følgende opgaver:
1.
2.
3.
4.

Drøftelse af dagsordenen for rådets møder
Forberedelse af materiale for rådets møder
Opfølgning efter behov af beslutninger, der er truffet af rådet
Vurdere om der er behov for indkaldelse af rådet til ekstraordinært møde.

Stk. 2. Efter konkret bemyndigelse fra rådet kan forretningsudvalget træffe afgørelse i andre konkrete sager end nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Formanden kan i særlige tilfælde, når omstændighederne nødvendiggør det, beslutte, at forretningsudvalget behandler en konkret sag på rådets vegne. Samtidig med at sagen iværksættes i forhold
til forretningsudvalget, orienteres rådet herom og gives ved skriftlig høring mulighed for at kommentere
sagen over for forretningsudvalget. Såfremt sagens hastende karakter nødvendiggør det, kan formanden
beslutte, at forretningsudvalget færdigbehandler sagen. I disse tilfælde orienteres rådet straks skriftligt
herom.

Mødevirksomhed
§ 5. Formanden indkalder og leder forretningsudvalgets møder samt fastlægger dagsordenen.
Stk. 2. Der afholdes normalt ordinære møder 14 dage forud for rådets ordinære møder. Ekstraordinære møder afholdes efter behov.
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Stk. 3. I forretningsudvalgets møder deltager de i § 2 nævnte personer samt forretningsudvalgets sekretariat. Efter aftale med formanden kan de to partsmedlemmer til møderne hver medtage en person
med særlig ekspertise. Andre medarbejdere fra børne- og undervisningsministeriet kan – ligeledes efter
aftale med formanden – deltage i behandlingen af dagsordenspunkter.
Stk. 4. Ved beslutning i konkrete sager kræves enighed i forretningsudvalget. Hvis der ikke er enighed, forelægges sagen for rådet.
Ikrafttræden
§ 6. Denne forretningsorden træder i kraft efter rådets vedtagelse på mødet den 18. september 2019.
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