Magistraten

Punkt 6.

Godkendelse af vedtægtsændring for Krisecentre for kvinder
2017-035801
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at vedhæftede bilag udgør vedtægterne for
krisecentre for kvinder.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den selvejende institution ”Krisecentre for kvinder” blev stiftet den 19. marts 1981 i henhold til vedtægterne
for Fonden Krisecenter for kvinder. I perioden fra 1981 og frem til nu har fonden forsøgt at tilpasse
vedtægterne, til den udvikling der er sket, men af forskellige årsager er de formelle regler ikke overholdt
herunder godkendelse i Civilstyrelsen. Det betyder i praksis, at de gældende vedtægter, stammer fra
Krisecentrets stiftelse i 1981, på trods af, at der blandt andet blev godkendt en omfattende vedtægtsændring
af Familie- og Socialudvalget i 2011.
Fondens aktiviteter er i dag omfattet af lov om socialtilsyn og er derfor underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord.
Ved det seneste tilsynsbesøg på Krisecentret for kvinder konstaterede Socialtilsyn Nord, at Krisecentrets
vedtægter ikke var i overensstemmelse med Lov om socialtilsyn § 15. Socialtilsyn Nord pålagde derfor
Krisecentrets bestyrelse at opdatere vedtægterne og bringe disse i overensstemmelse med Lov om
socialtilsyn.
Krisecentrets bestyrelse har derfor nu opdateret vedtægterne i samarbejde med Advokatfirmaet Hjulmand &
Kaptain, og disse er fremsendt til godkendelse i Civilstyrelsen. Ændringerne i vedtægten er forårsaget af to
forhold. For det første kravet om, at vedtægten skal bringes i overensstemmelse med kravene i lov om
socialtilsyn og for det andet en ”modernisering” af vedtægten i overensstemmelse med den udvikling, der er
sket, herunder hvilke relevante organisationer, der har interesse i og berøring med fonden.
De opdaterede vedtægter adskiller sig derfor ikke indholdsmæssigt meget fra den vedtægtsændring, der
blev godkendt af Familie- og Socialudvalget i 2011, og de er desuden forhåndsgodkendt af Socialtilsyn Nord.
I gældende vedtægter fra 1981, er det bestemt, at vedtægtsændringer skal godkendes i Aalborg byråd,
hvorfor sagen indstilles til godkendelse.
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Bilag:
Vedtægter for den selvejende institution Fonden krisecenter for kvinder 2017
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