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Svar på revisjon av vedtekter for Osloregionens Europakontor
Det vises til henvendelse fra Osloregionens Europakontor av 10. februar om revisjon av vedtektene.
Oslo kommune har gjort en vurdering av vedtektene og har ingen merknader til justeringene fra styret.
Oslo har foretatt en generell vurdering av vedtektene og ser at det er spesielt ett forhold som vi har
ønske om å endre. Det gjelder vedtektenes § 2. Dagens vedtekter har en formulering om at Foreningen
«…skal legge til rette for god samfunnsutvikling og koble medlemmer til Europeiske prosesser som
fører til innovasjon og verdiskapning i regionen». Oslo mener at dette ikke er en hensiktsmessig
beskrivelse av formålet til foreningen, og det foreslås derfor at formuleringen tas ut og erstattes med
en formulering som vi mener er mer dekkende: «…er en medlemsorganisasjon for kommuner,
fylkeskommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i det geografiske området Vestfold og
Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Foreningen har som formål å bistå medlemmene med
europapolitiske saker». Se vedlegg med spor endringer.

Videre mener Oslo kommune at det er behov for å foreta en mer generell gjennomgang av vedtektene.
Dagens vedtekter kan trenge bedre språk, og blant annet har §8 om avstemmingsreglene innhold som
ikke er i tråd med avstemmingsreglene. Den beste måten å rette opp dette på er å sette ned en
arbeidsgruppe som kan få i oppgave å legge frem forslag til nødvendige endringer og
forbedringer. Oslo kommune fremmer derfor følgende forslag: «at det oppnevnes en arbeidsgruppe
som får i oppgave å utforme vedtektene til foreningen slik at de blir i tråd med formålet, rette opp
eventuelle feil og foretar nødvendige språklige forbedringer. Forslaget skal være ferdig slik at det kan
behandles på årsmøtet i 2021».
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Med vennlig hilsen
Tale Teisberg
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