Forslag til ny samarbejdsaftale
Samarbejdsaftale mellem Bornholms Venstreforenings bestyrelse og Venstres KB-gruppe
§ 1. Gruppeformandens ansvar og opgave
Stk. 1. Venstres gruppeformand leder og kordinerer Venstres daglige politiske arbejde i
kommunalbestyrelsen og i andre kommunalpolitiske organer.
Stk. 2. Gruppeformandens ledelse og koordination sker i respekt for de opgaver og det
ansvar, der er fordelt i henhold til den d’Hondtske metode på kommunalbestyrelsens
konstituerende møde umiddelbart efter valg til kommunalbestyrelse, jf. § 4, stk. 1 og 2.
§ 2. Meddelelser til offentligheden
Stk. 1. Over for offentligheden repræsenterer gruppeformanden Venstre i det daglige
politiske arbejde.
Stk. 2. Øvrige KB-medlemmer - eller andre af Venstre udpeget ved konstituering - repræsenterer inden for deres specifikke arbejdsfelt Venstre i det daglige politiske arbejde.
Stk. 3. I sager af væsentlig og principiel betydning skal udmeldinger til offentligheden
være afstemt og koordineret med bestyrelsen. Aftaler og koordination finder stede i det
samarbejdsorgan, der i henhold til denne samarbejdsaftale, er udpeget til formålet, jf. §
6, stk. 1.
Stk. 4. Øvrige sager orienteres formand for henholdsvis kommuneforeningens bestyrelse
og KB-gruppe.
§ 3. Aftaler om valgforbund.
Stk. 1. I henhold til beslutning på generalforsamling 2015, er formand for Bornholms
Venstreforening og Venstres spidskandidat bemyndiget til i fælleskab at indgå aftaler
med andre partier om valgforbund i forbindelse med forestående valg til kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Aftaler om valgforbund, jf. § 3, stk. 1 ovenfor, sker med baggrund i forudgående
drøftelser i det samarbejdsorgan, der i henhold til denne samarbejdsaftale, er udpeget
til formålet, jf. § 6, stk. 1
§ 4. Aftaler om konstituering.
Stk. 1. Formand for Bornholms Venstreforenings bestyrelse og Venstres spidskandidat
indgår i fælleskab aftaler med andre partier om konstituering.
Stk. 2. Formand for Bornholms Venstreforenings bestyrelse og Venstres spidskandidat
indgår i fælleskab aftaler med andre partier om besættelse af andre poster end ved konstituering.

Stk. 3. Aftaler om konstituering og besættelse af andre poster, jf. § 4, stk. 1 og 2 ovenfor,
sker med baggrund i forudgående drøftelser i det samarbejdsorgan, der i henhold til
denne samarbejdsaftale, er udpeget til formålet, jf. § 6, stk. 1
§ 5. Samarbejde
Stk. 1. Formanden for Bornholms Venstreforenings bestyrelse har ansvar for opretholdelse af en snæver kontakt til Venstres KB-gruppe.
Stk. 2. Formanden for KB-gruppen har ansvar for i god tid at inddrage Bornholms Venstreforenings bestyrelse i politiske beslutninger, der er af væsentlig eller principiel betydning.
Stk. 3. Vurderer Bornholms Venstreforenings bestyrelse, at der er behov for et politisk
kursskifte eller lignende eller et politisk emne bør prioriteres, er det Venstre Bornholms
bestyrelse, der ved sin formand har ansvar at disse anliggender drøftes med KBgruppen.
Stk. 4. Parterne – omfattende kommuneforeningens bestyrelse og KB-gruppen – er forpligtiget ved deres respektive formænd til løbende at orientere om sager, der i henhold
til samarbejdsaftalen, kan have parternes interesse. Det gælder i særlig grad (forhånds)viden, som andre ikke er i besiddelse af.
Stk.5. Drøftelserne mellem bestyrelse og KB-gruppe, jf. § 5, stk. 2 og 3 ovenfor, tjener
det formål, at afstemme og koordinere Venstres politik mellem bestyrelse og KB-gruppe.
Drøftelserne foregår i det samarbejdsorgan, der i henhold til denne samarbejdsaftale er
udpeget til formålet, jf. § 6, stk. 1.
§ 6. Samarbejdsorgan.
Stk. 1. Det politiske samarbejde mellem Bornholms Venstreforenings bestyrelse og KBgruppen, jf. § 2, stk. 3, § 3, stk. 2, § 4, stk. 3, § 5, stk. 5, udfoldes mellem bestyrelsens
forretningsudvalg og formanden for KB-gruppen.
Stk. 2. Normalt afholder parterne, jf. § 6, stk. 1, et månedligt møde. Der udarbejdes
dagsorden og referat til møderne, som udsendes til kommuneforeningens bestyrelse og
KB-gruppe. Møderne ledes af formanden for Bornholms Venstreforening, der således
har ansvar for både dagsorden og referat.
Stk. 3. Det er parternes ansvar efter aftale - og hvor det skønnes hensigtsmæssig - at
indkalde bistand og rådgivning fra den øvrige bestyrelse, KB-medlemmer eller andre,
som skønnes relevante for drøftelserne.
Stk. 4. Skønner parterne, jf. § 6, stk. 1, at det nødvendigt med meddelelser til offentligheden i form af pressemeddelelser, læserbreve, interviews m.v., skal udmeldingen være
afstemt og koordineret, og efter sagernes karakter skal det aftales, hvem der udtaler sig.
Samarbejdsaftalen tiltrådt af parterne den: _________________________________

___________________________________________________
Vibeke Møller Jensen, formand for Bornholms Venstreforening

___________________________________________________
Søren Schow, formand for Venstres KB-gruppe

