
 
  

 
 
 
 
 
 
 

VEDTÆGTER FOR 
 
 
 
 

Det Regionale Indstillingsudvalg 
 

for Århus-området 
 
 
 

(RIU Århus) 
 



 
  

 
NAVN, FORMÅL OG GEOGRAFISK OMRÅDE. 
 
 § 1. 
 
Stk. 1. Udvalgets navn er: Det Regionale Indstillingsudvalg for Århusområdet (RIU-Århus). 
 
Stk. 2. Udvalget er i.h.t. lov om boligbyggeri, § 79, godkendt af Århus Kommune med det formål at 
indstille lejere til boliger i kollegier og ungdomsboliger, hvis vedtægter indeholder bestemmelse herom 
eller med hvis bestyrelse, der er indgået aftale herom samt til boliger i alment boligbyggeri, hvortil der 
ydes tilskud efter lov om almene boliger. 
 
Stk. 3. Udvalget indstiller ansøgere til de i stk. 2 nævnte boliger, der er beliggende i Århus Kommune. 
 
 § 2. 
 
Stk. 1. Udvalgets virksomhed sker på grundlag af gældende lovgivning. 
 
Stk. 2. Udvalgets virksomhed udføres på grundlag af gældende administrationsoverenskomst p.t. af 
17.8.1977 mellem Kollegiekontoret i Århus S.m.b.a. og RIU-Århus. 
 
 § 3. 
 
Stk. 1. Udvalgets øverste ledelse er repræsentantskabet, for hvilket gælder følgende regler: 
 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af medlemmer, der udpeges af studenterråd, de studerende råd, 
elevforeninger, studenterrepræsentationen eller kollegianere fra: 
  1. Arkitektskolen i Århus (1 medlem) 
  2. Danmarks Journalisthøjskole, Århus (1 medlem)  
  3. Den Sociale Højskole, Århus (1 medlem)  
  4. Det Jydske Kunstakademi (1 medlem) 
  5. Det Jydske Musikkonservatorium (1 medlem) 
  6. Diakonhøjskolen i Århus (1 medlem)  
  7. Ergo- og Fysioterapeutskolen i Århus (1 medlem)  
  8. Ingeniørhøjskolen, Århus (1 medlem) 
  9. Jydsk Pædagog Seminarium (1 medlem) 
10. Sygeplejeskolen i Århus (1 medlem) 
11. Peter Sabroe Seminariet (1 medlem) 
12. Århus Dag- og Aftenseminarium (1 medlem) 
13. Århus Købmandsskole (1 medlem) 
14. Århus Maskinmesterskole (1 medlem) 
15. Århus Tekniske Skole (1 medlem) 
16. Aarhus Universitet (3 medlemmer) 
17. Kollegiekontoret i Århus S.m.b.a. (2 medlemmer) 
18. De selvejende kollegieinstitutioner (2 medlemmer) 
 
Stk. 3. Såfremt der på en uddannelsesinstitution er flere organisationer af elever eller studerende, der 
har sæde i uddannelsesinstitutionens bestyrelse eller tilsvarende styrelsesorgan, udpeges institutionens 
repræsentantskabs-medlem og personlige suppleant ud fra hvilken af studenterrepræsentationerne, som 
har majoriteten af pladserne i uddannelsesinstitutionens bestyrelse eller tilsvarende styrelsesorgan. 
Udpegningen gælder for ét år og er gældende fra afholdelsen af repræsentantskabsmødet. 
 
 



 
  

Stk. 4. Kollegiekontoret vælger selv sine repræsentanter på boligorganisationens repræsentantskabs-
møde. 
De selvejende kollegieinstitutioner skal i fællesskab udpege 2 repræsentanter. Hver selvejende 
institution indstiller en kandidat.  
Alle disse kandidater mødes umiddelbart før repræsentantskabsmødet. Ved mødet vælger de selvejende 
institutioner deres repræsentanter og suppleanter. Ved eventuelt valg har hver selvejende institution 1 
stemme, og valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages 
lodtrækning. 
 
Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentantskabsmed-
lemmer eller skriftligt bemyndigede suppleanter for disse. 
 
Stk. 6. Repræsentantskabet holder ordinært møde én gang om året senest primo februar måned dog altid 
efter Kollegiekontorets ordinære repræsentantskabsmøde. Indkaldelse med dagsorden udsendes mindst 
4 uger forinden til alle organisationer, der er repræsenteret i RIU samt til Århus Kommune, jfr. stk. 9. 
Forslag til ændring af indstillingskriterierne og vedtægter skal være Kollegiekontorets sekretariat i 
hænde senest 14 dage før repræsentantskabet. Revideret dagsorden skal udsendes senest 1 uge før 
repræsentantskabs-mødet. 
 
Stk. 7. Kollegiekontorets sekretariat skal indkalde repræsentantskabet til ekstraordinært møde, når dette 
besluttes af RIU’s forretningsudvalg eller begæres af mindst 3 repræsentantskabsmedlemmer. Af 
forhandlingerne og vedtagelserne på hvert møde optages referat, der udsendes til alle organisationer, 
der er repræsenteret i RIU, og til de i § 3, stk. 2, nævnte organisationer. 
Referatet fra repræsentantskabsmødet godkendes ved rundsendelse kort efter mødet. Eventuelle 
indsigelser til referatet skal fremsendes til RIU inden fire uger efter modtagelsen. 
 
Stk. 8. Alle kollegier og ungdomsboliger, som RIU-Århus indstiller til, har ret til at lade sig 
repræsentere på mødet ved en observatør med taleret. 
 
Stk. 9. Århus Kommune har ret til at lade sig repræsentere på møderne ved en observatør med taleret. 
Kollegiekontorets bestyrelse kan deltage i møderne med taleret. 
Dagsorden for repræsentantskabsmøderne skal indeholde: Godkendelse af dagsorden, godkendelse af 
referat fra sidste møde, indkomne forslag og diskussion af indstillingskriterier. 
 
 § 4. 
 
Stk. 1. Repræsentantskabet vælger af sin midte et forretningsudvalg, som består af mindst 3 
medlemmer og højst 7 medlemmer. Det skal tilstræbes, at disse repræsenterer de videregående 
uddannelser, lærlingeuddannelserne og beboerne. Kollegiernes repræsentanter har ret til blandt sig at 
udpege et af medlemmerne til forretningsudvalget. 
Udvalget konstituerer sig selv på førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet. Udvalget 
varetager kontakten til sekretariatet. 
 
Stk. 2. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor RIU’s repræsentantskab. Forretningsudvalget skal 
mindst en gang årligt orientere alle organisationer, der er repræsenteret i RIU, om forretningsudvalgets 
arbejde, samt om politiske tiltag, der vil berøre RIU’s arbejdsområde i bred forstand. 
 
Stk. 3. Formanden indkalder til udvalgsmøder, når det er påkrævet eller det begæres af et 
udvalgsmedlem. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der 
træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der optages referat af udvalgets møder, og referat 
udsendes til medlemmerne af forretningsudvalget. 
 
 



 
  

 
Stk. 4. Klager vedr. indstillingen kan rettes til RIU’s forretningsudvalg. Forretningsudvalgets afgørelse 
kan ankes til Århus Kommune. 
 
Stk. 5.  Udvalgets medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Der kan af repræsentantskabet vælges 1 til 2 
suppleanter til at indtræde i udvalget i tilfælde af et medlems vedvarende forfald med virkning indtil 
repræsentantskabet kan foretage nyvalg. 
Suppleanter valgt på repræsentantskabsmødet kan deltage i forretningsudvalgets møder med taleret men 
uden stemmeret. 
Ved personvalg har hvert repræsentantskabsmedlem lige så mange stemmer, som det antal pladser der 
skal besættes. Der kan kun gives én stemme til hver kandidat. 
Ved et udvalgsmedlems forfald på forretningsudvalgets møder indkaldes en suppleant med stemmeret 
på mødet. 
 
Stk. 6. Udvalget bistås af Kollegiekontorets sekretariat, jfr. § 2, stk. 2. 
 
Stk. 7. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
ØKONOMI 
 § 5. 
 
Stk. 1.  Samtlige udgifter i.f.m. udvalgets virksomhed afholdes af Kollegiekontoret i h.t. enhver tid 
gældende administrationsoverenskomst mellem RIU-Århus og Kollegiekontoret. 
RIU-Århus overlader heri Kollegiekontoret retten til hos de enkelte kollegier at opkræve gebyrer for 
indstillingsvirksomheden i henhold til gældende lovgivning, jfr. § 2, stk. 2. 
 
OPHØR 
 § 6. 
 
Stk. 1.  RIU-Århus kan kun nedlægges, hvis det besluttes af repræsentantskabet med et flertal på 2/3 af 
de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer. Flertallet skal udgøre mindst halvdelen af samtlige 
repræsentantskabsmedlemmer. Nedlæggelsen skal endvidere godkendes af Århus Kommune. 
 
UDVALGETS VEDTÆGTER 
 
 § 7. 
 
Stk. 1. Nærværende vedtægter erstatter de af Tilsynet med støttet byggeri godkendte vedtægter af 30. 
april 1991. 
 
Stk. 2. Nærværende vedtægter kan ændres, hvis det besluttes af repræsentantskabet med et flertal på 2/3 
af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer. Ændringerne skal godkendes af Århus Kommune. 
 
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. februar 2007. 
 
 
Formand, Brian Madsen: ____________________________ 
 
 
Dirigent, Esben Ehmsen: ____________________________ 
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