
Vedtægter for VitaPark Lokaludvalg  
 
Vedtaget af Byrådet d. 4. oktober 2021 

 

§ 1 – Formål  

Lokaludvalget for VitaPark er nedsat i henhold til styrelsesloven §65d. Lokaludvalget er således underlagt 
Byrådets beslutninger. Udvalgets formål er at agere inden for de af Byrådet og Økonomiudvalget 
økonomiske og strategiske rammer for VitaPark, herunder at sikre drift og udvikling i overensstemmelse 
med den gældende politiske vision og strategiplan for VitaPark og de tre strategiske spor Sundhed, Kultur 
og Erhverv.  

§ 2 – Opgaver  

Lokaludvalget for VitaPark er tillagt følgende strategiske og økonomiske opgaver:  

Strategisk:  

 Fortløbende at sikre at strategi og vision er tilsvarende  
 At udpege og prioritere indsatsområder inden for den økonomiske ramme i overensstemmelse 

med strategien  
 Komme med anbefalinger til VitaParks udvikling i relation til området samlede anvendelse  
 Komme med anbefalinger til VitaParks udvikling i relation til Odder Kommunes tværgående 

politikker, udviklingsmål og erhvervsudviklingsstrategi  
 At sikre opfølgning på strategi, indsatsområder og projekter  
 At orientere Økonomiudvalget og Byrådet om VitaPark  

Økonomisk  

 Sikre at budgetter overholdes, og at der føres en forsvarlig økonomisk linje  
 At forvalte VitaParks budgetmidler for investeringer og aktiviteter inden for sundhed, kultur og 

erhverv i relation til Odder Kommunes tværgående politikker og udviklingsmål 
 Fastsætte principper og rammer for udlejning og brug af mødelokaler, Kulturkøkken og ledige 

lejemål, der bringes i anvendelse til ikke-kommercielle/borgerdrevne aktiviteter (sammen med 
ØKE) under hensyntagen til Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne 

 Komme med anbefalinger til BUK-udvalget / direktør for kulturområdet vedrørende brug af midler 
til kulturelle aktiviteter, hvor VitaPark er medspiller  

§ 3 – Geografisk område  

Lokaludvalg for VitaPark virker inden for VitaParks matrikel – dvs. det geografiske område hørende under 
den kommunale ejendom VitaPark i Odder Kommune.  

§ 4 – Medlemmer  

Efter den kommunale styrelseslov er det Byrådet, som udpeger lokaludvalgets medlemmer. For at 
understøtte sammenhængskraften og synergi mellem sundhed og beskæftigelse skal ledere fra VitaParks 
aktører inden for de strategiske spor sundhed og erhverv være repræsenteret i Lokaludvalget VitaPark.  



Private aktører i VitaPark repræsenteres i Lokaludvalget VitaPark ved en repræsentant for lejere på 
Sundhedsgangen Plan 3 og 4 samt en repræsentant for de kunstneriske værkstedslejere.  

Lokaludvalget består af:  

 1 medlem fra Økonomiudvalget  
 Formanden for Børne, Unge og Kulturudvalget /eller formanden for det udvalg, der har kulturen 

som område  
 Leder for Sundhed & Omsorg  
 Leder for UdviklingOdder  
 Leder for Jobcenter Odder  
 Mindst 2 og højst 4 repræsentanter fra VitaParks private aktører  

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.  

Lokaludvalget udpeger selv en næstformand.  
 
Lokaludvalget serviceres af forvaltningen i Odder Kommune.  

§ 5 – Suppleanter  

Private lejere i VitaPark har mulighed for at stille med op til 2 suppleanter til deres 2-4 medlemmer i 
VitaPark Lokaludvalg. Suppleantrollen fordeles, om muligt og med prioritet, således at de private 
sundhedslejere og de kunstneriske lejere har hver 1 suppleant.  
 
Suppleanter modtager som medlemmer dagsorden 7 dage før mødedato i VitaPark Lokaludvalg.    
 
Suppleanter modtager det endelige referat fra mødet, efter referatet er sendt til orientering og 
godkendelse af medlemmer. 
 
Suppleanter er velkomne til at deltage på møder i VitaPark Lokaludvalg. Suppleanter skal tilmelde sig 
mødet til Forvaltningen, dette senest 7 dage før mødet ifm. med modtagelse af dagsorden.  

§ 6 – Funktionsperiode og mødefrekvens  

Funktionsperioden er 4 år for de politisk valgte og udpeges i året efter det kommunale valgår.  

Funktionsperioden for repræsentanter fra de private aktører er 2 år.  
Funktionsperioden for suppleanter for de private aktører er 2 år.   

Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.  

Udvalget holder mindst 4 møder årligt.  

Lokaludvalget afholder løbende og efter behov dialogmøder med UdviklingOdder og andre relevante 
interessenter med henblik på at afstemme anbefalinger og udviklingstiltag.  

§ 7 – Lokaludvalget  



Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil 
formandens stemme være afgørende.  

§ 8 – Ekstraordinære møder  

Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde medlemmerne til ekstraordinært møde med 
henblik på særlige beslutninger.  

§ 9 – Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget  

Vedtægtsændringer skal ske efter indstilling fra Lokaludvalget og forelægges Odder Byråd til godkendelse.  

Eventuel opløsning af Lokaludvalget sker efter beslutning i Odder Byråd.  

 

 


