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Regioner og byer går forrest i forsvaret af europæiske værdier og principper!
Øgede muligheder for samarbejde med Det Europæiske Regionsudvalg

Kære kollega

Som bekendt repræsenterer Det Europæiske Regionsudvalg (RU) holdningerne blandt over
én million regionalt og lokalt valgte politikere, 300 regioner og 90.000 kommuner i Europa og
bidrager til EU's politikudformning og beslutningsprocesser fra de lokale og regionale myndigheders
synspunkt. Samtidig hjælper udvalgets medlemmer med at gøre EU mere effektivt og bringe det
tættere på borgerne ved at gennemføre EU-lovgivningen og formidle EU's politikker i lokalområderne.

I sin tale om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union den 11. oktober 2022 hyldede
RU's formand, Vasco Alves Cordeiro, det vigtige arbejde, som borgmestre, byrådsmedlemmer,
guvernører og regionale ministre sammen med de offentlige forvaltninger udfører hver eneste dag
overalt i Unionen.

Vores medlemmers politiske aktivitet og viden om lokalområderne, som er forankret i regionerne og
byerne, er udvalgets vigtigste aktiv og største styrke. RU's medlemmer er vigtige formidlere i deres
lokalsamfund og i deres nationale sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder.

For at skabe synergi og fremme udveksling af bedste praksis tilskynder RU til udstationering af
nationale eksperter og tidsbegrænsede studiebesøg for embedsmænd fra de lokale og regionale
myndigheders offentlige forvaltninger.

Muligheder for udstationering af nationale eksperter for at opleve RU's arbejde indefra og
styrke det tværgående samarbejde mellem de lokale og regionale myndigheder og RU

Ved at ansøge om en sådan udstationering vil embedsmænd fra lokale og regionale myndigheders
offentlige forvaltninger få mulighed for at lære, hvordan et rådgivende EU-organ fungerer indefra.
Vores kommende kolleger vil bidrage aktivt til EU's beslutningsproces fra en anden synsvinkel og vil
samtidig styrke samarbejdet mellem de lokale og regionale myndigheder og RU.

RU tilbyder tre former for udstationering (udenlandske nationale eksperter, nationale eksperter med
belgisk statsborgerskab og omkostningsfri udstationering). Derudover tilbyder vi kortere studiebesøg
(ideelt for offentlige embedsmænd, der allerede er bosiddende i Bruxelles).
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Under en udstationering i RU får de nationale eksperter mulighed for at:

 deltage i et skræddersyet program, der er tilpasset både deres og RU's behov og forventninger
 få et fuldt udstyret arbejdsmiljø med adgang til vores netværk, arbejdsredskaber og

uddannelsesprogrammer
 arbejde på en tidsbegrænset opgave, der er til gavn for både RU og de lokale og regionale

myndigheders offentlige forvaltninger
 deltage aktivt i institutionens hovedaktiviteter
 deltage i RU's plenarforsamlinger
 se, hvordan vi udarbejder vores udtalelser
 lære mere om alle andre aspekter af vores arbejde.

Til gengæld ønsker RU hjælp til at tilrettelægge lokale dialoger i EU's regioner sammen med vores
medlemmer og suppleanter. Det vil give jer mulighed for at give jeres mening behørigt til kende og
udtrykke jeres regionale interesser i drøftelserne om Europas fremtid, således at udformningen og
retningen også kommer til at afspejle de europæiske regioners behov og forventninger.

Da mulighederne for udstationering med udbetaling af dagpenge er begrænsede, opfordrer vi kraftigt
de lokale, regionale og nationale myndigheder til at overveje omkostningsfrie udstationeringer (uden
betaling af yderligere godtgørelse fra RU til den nationale ekspert som supplement til den løn, som
arbejdsgiveren betaler eksperten). Selv i forbindelse med omkostningsfrie udstationeringer sørger RU
for, at de nationale eksperter har en kontorplads, en arbejdsstation/passende arbejdsredskaber,
uddannelsesmuligheder, netværksmuligheder og en tilknyttet mentor, så deres ophold bliver en
givende oplevelse til gavn for både dem og deres region.

Udstationeringer er tidsbegrænsede (mindst seks måneder og højst to år, som kan forlænges med op til
fire år i alt).

Vi forventer at besætte en række stillinger for omkostningsfrit udstationerede nationale eksperter i
2023. Interesserede ansøgere til en udstationering i RU kan til hver en tid registrere sig på
vores website. De kan vælge op til tre profiler/interesseområder, som de kunne tænke sig at arbejde
inden for (i prioriteret rækkefølge). De specifikke krav vedrørende udstationering findes i bilag 1 og 2.
På vores jobside kan du finde afgørelsen om de regler, der gælder for nationale eksperter udstationeret
i RU.

Jeg vil gerne opfordre dig, som medlem eller suppleant, til at videreformidle dette brev, så det kan nå
ud til et større antal kolleger i de lokale og regionale myndigheders offentlige forvaltninger.

Det er mig en glæde at byde dig og din region velkommen i RU, og jeg ser frem til at styrke vores
samarbejde. Lad os gå sammen om at løse udfordringerne for Europas fremtid!

Petr Blížkovský
"elektronisk underskrevet"
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Bilag 1

Afgørelse nr. 438/2015 vedrørende bestemmelserne om udstationering af nationale eksperter i
Det Europæiske Regionsudvalg

Hele teksten til afgørelse 438/2015 kan findes på vores jobside.

Udstationeringsbetingelser:

Ansatte ved lokale, regionale og nationale instanser eller mellemstatslige organisationer kan ansøge
om at blive udstationerede nationale eksperter. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt.

Ansøgerne skal:

• være ansat ved en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller i en mellemstatslig
organisation

• have arbejdet i mindst tre år på fuld tid i en administrativ, videnskabelig, teknisk, rådgivende
eller tilsynsmæssig funktion

• have været beskæftiget hos den nuværende arbejdsgiver i mindst tolv måneder

• have indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til et
andet EU-sprog

• være under 66 år, når udstationeringsperioden slutter

• kunne dokumentere, at deres arbejdsgiver vil fortsætte med at betale deres løn, bevare deres
ansættelsesmæssige status og garantere deres social- og sundhedsforsikring, navnlig social
sikring og pensionsrettigheder, i hele udstationeringsperioden.
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Bilag 2

I henhold til Det Europæiske Regionsudvalgs afgørelse 188/2022 om reglerne vedrørende
praktikophold

Kapitel III BESTEMMELSER VEDRØRENDE STUDIEBESØG FOR OFFENTLIGE
EMBEDSMÆND

Artikel 16 – Definition af studiebesøg for offentlige embedsmænd

16.1 Ordningen er åben for ansatte og praktikanter fra en national, regional eller lokal offentlig
myndighed i en EU-medlemsstat og kan give både RU og den institution, som beskæftiger
embedsmanden, mulighed for at øge deres samarbejds- og netværksmuligheder. Derudover har
embedsmænd, som deltager i denne type udveksling, mulighed for at få indsigt i RU's arbejde og
samtidig udvikle deres færdigheder, kompetencer og viden.

16.2 Med undtagelse af Cicero-praktikophold, som er de eneste, der aflønnes i form af et tilskud,
som fastsat i artikel 11, aflønnes studiebesøg for offentlige embedsmænd pr. definition ikke af RU,
men af den institution, der beskæftiger embedsmanden. Praktikanter i offentlige myndigheder kan dog
være berettiget til sociale foranstaltninger i henhold til de betingelser, der er fastlagt i artikel 5, stk. 6.

Artikel 17 – Adgangskriterier

17.1 Dette program er hovedsageligt tiltænkt offentlige embedsmænd fra EU's medlemsstater.
Embedsmændene kan komme fra nationale, regionale og lokale myndigheder.

17.2 Offentlige embedsmænd, der ansøger om et studiebesøg, skal opfylde følgende kriterier:
- være EU-borger og arbejde for en national, lokal eller regional offentlig myndighed i en EU-

medlemsstat. Ansøgere fra lande uden for EU kan dog i ekstraordinære og behørigt
begrundede tilfælde tildeles et studiebesøg for offentlige embedsmænd af generalsekretæren.
RU forbeholder sig retten til at tilbagekalde sit tilbud og vælge en anden egnet kandidat, hvis
ansøgeren ved praktikopholdets begyndelse ikke har dokumenteret, at vedkommende
opfylder kravene i den nationale immigrationslovgivning vedrørende lovligt ophold og
arbejde i Belgien.

- som minimum have en bachelorgrad (eller have fuldført halvdelen af en bacheloruddannelse,
der anses for relevant for RU's arbejde)

- arbejde i en stilling på et niveau og med indhold, der svarer til de opgaver, der udføres af
EU-ansatte i RU

- have bekræftelse på ansættelse fra den myndighed, der beskæftiger vedkommende, og
dennes tilladelse til et studiebesøg i RU, samt dokumentation for finansiering fra denne
myndighed under hele studiebesøgets varighed

- være flydende på fransk eller engelsk.
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Artikel 18 – Varighed og påbegyndelse af studiebesøg for offentlige embedsmænd

18.1 Et studiebesøg for offentlige embedsmænd kan gives for en periode på to til seks måneder.
Direktøren med ansvar for personale kan godkende en forlængelse af perioden til op til tolv måneder i
alt.
18.2 Det aftales med deltageren, på hvilken dato studiebesøget skal begynde.

Artikel 19 – Forvaltning af udvælgelsesprocessen for studiebesøg for offentlige embedsmænd

19.1 Kontorchefen eller direktøren i den anmodende tjenestegren er ansvarlig for at anmode om et
studebesøg for en offentlig embedsmand i overensstemmelse med den gældende interne procedure.

19.2 Kontoret for praktikophold er ansvarligt for at forvalte anmodninger om studiebesøg for
offentlige embedsmænd i overensstemmelse med den gældende interne procedure.
19.3 Tilladelsen til at gennemføre et studiebesøg for en offentlig embedsmand gives af direktøren
med ansvar for personale i overensstemmelse med den gældende interne procedure.

Artikel 20 – Indgivelse af ansøgninger

Ansøgninger om et studiebesøg for offentlige embedsmænd indgives via onlineansøgningsformularen
på RU's hjemmeside.

Artikel 21 – Forsikring

21.1 Enhver deltager i et studiebesøg for offentlige embedsmænd skal være dækket af en
sygeforsikring, hvilket ikke finansieres af RU. Ansøgeren skal fremlægge dokumentation for at være
dækket af en sygeforsikring.

21.2 Enhver, der deltager i et studiebesøg for offentlige embedsmænd, skal ligeledes være dækket
af en ulykkesforsikring i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i RU's forsikringspolice.
RU afholder alle udgifter til den pågældende forsikringspræmie.

_____________
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