
Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjyl-
land for perioden 2018-2021 
 

Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regi-

onsrådets partier.  

 

Partierne er enige om følgende på psykiatriområdet: 

Der er brug for et markant løft i indsatsen overfor psykiske syge, så der sikres bedre og 

mere sammenhængende forløb for både ambulante og indlagte patienter, samt bedre 

arbejdsmiljø og trivsel for personalet i psykiatrien. Dette mål skal forfølges både regio-

nalt og nationalt, og i samarbejdet med regionens kommuner.  

 

Følgende initiativer iværksættes nu: 

 

1. Der udmøntes 10 mio. kr. nu som led i udmøntning af budgetforliget for 2018. Der 

findes yderligere minimum 15 mio. kr. til et løft af psykiatrien i 2018. Disse midler går 

til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommu-

nerne m.v.  

 

2. Psykiatrien løftes yderligere ved budget 2019 med henblik på mere personale, min-

dre anvendelse af tvang, færre genindlæggelser, omlægning til stationær aktivitet mv. 

Konkrete mål formuleres i en handlingsplan. Der laves en bred og grundig analyse af 

psykiatrien, herunder med fokus på kommunesamarbejde, personalesammensætning 

og brugen af vikarer, som skal danne baggrund for en forøgelse af personalenormerin-

gerne på sengeafsnittene mv. i forbindelse med budget 2019.  

 

 

Derudover aftales følgende for den kommende periode: 

 

Formand 

Partierne forpligter sig til at stemme på Anders Kühnau (A) ved formandsvalget.  

 

Næstformænd 

Partierne forpligter sig til at stemme på Hanne Roed (B) ved valget af 1. næstformand 

og på Carsten Kissmeyer (V) ved valget af 2. næstformand.  

 

Forretningsudvalget 

Partierne er enige om, at forretningsudvalget i den kommende valgperiode skal bestå af 

følgende 15 medlemmer:  

 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 3 

Det Radikale Venstre 1 

Socialistisk Folkeparti 1 

Psykiatri-Listen 1 

Enhedslisten 1 

Alternativet 1 

Venstre 2 

Dansk Folkeparti 2 

Det Konservative Folkeparti 1 

Liberal Alliance 1 

Kristendemokraterne 1 
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Stående udvalg 

Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes et Hospitalsudvalg med 11 

medlemmer og de tre andre stående udvalg hver med ni medlemmer. Udvalgene skal 

virke i perioden 31. januar 2018 – 31. december 2021:  

 

Hospitalsudvalget 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 4, herunder formandsposten 

Venstre 3, herunder næstformandsposten 

Socialistisk Folkeparti 1 

Enhedslisten 1 

Det Konservative Folkeparti 1 

Liberal Alliance 1 

 

Psykiatri- og socialudvalget 

Parti Antal medlemmer 

Socialistisk Folkeparti 1, herunder formandsposten 

Psykiatri-Listen 1, herunder næstformandsposten 

Enhedslisten 1 

Socialdemokratiet 2 

Venstre 2 

Kristendemokraterne 1 

Dansk Folkeparti 1 

 

Udvalget for nære sundhedstilbud 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 2, herunder formandsposten 

Alternativet 1, herunder næstformandsposten 

Enhedslisten 1 

Psykiatri-Listen 1 

Venstre 3 

Dansk Folkeparti 1 

 

Udvalget for regional udvikling 

Parti Antal medlemmer 

Venstre 4, herunder formandsposten 

Socialdemokratiet 3, herunder næstformandsposten 

Det Radikale Venstre 1 

Alternativet 1 
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Midlertidige udvalg 

Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes fire midlertidige udvalg 

hvert år i valgperioden, hver med syv medlemmer. 

 

I 2018 nedsættes følgende udvalg: 

 

Udvalg 1 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 3, herunder formandsposten 

Venstre 3, herunder næstformandsposten 

Psykiatri-Listen 1 

 

Udvalget skal virke i perioden x-x. 

 

Udvalg 2 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Socialistisk Folkeparti 1, herunder formandsposten 

Venstre 3, herunder næstformandsposten 

Socialdemokratiet 3 

 

Udvalget skal virke i perioden x-x. 

 

Udvalg 3 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 3, herunder formandsposten 

Enhedslisten 1, herunder næstformandsposten 

Venstre 3 

Formandsposten skifter mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet ved skifte. 

 

Udvalget skal virke i perioden x-x. 

 

Udvalg 4 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Venstre 3, herunder formandsposten 

Socialdemokratiet 3, herunder næstformandsposten 

Det Radikale Venstre 1 

 

Udvalget skal virke i perioden x-x. 

 

Der er indgået aftale mellem Alternativet, Det Radikale Venstre og Psykiatri-Listen om, 

at der gennemføres rotation i partiernes poster i de midlertidige udvalg. 

 

For 2019-2021 aftales udvalgenes arbejdsområder samt udvalgenes funktionsperiode i 

tilknytning til indgåelse af hvert års budgetforlig. 

 

Honorering af stående og midlertidige udvalg 

Partierne er enige om, at den lovgivningsfastsatte pulje til honorering for udvalgsarbej-

det fordeles således, at medlemmerne af de stående udvalg får et honorar pr. måned 

svarende til det dobbelte af medlemmerne i de midlertidige udvalg, mens formændene 
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for de stående og midlertidige udvalg oppebærer dobbelt honorar af de øvrige med-

lemmer. 

 

Partierne er endvidere enige om, at de midlertidige udvalgs honorering ikke afhænger af 

den konkrete funktionsperiode, således at midlertidige udvalg, som arbejder i en korte-

re periode – men til gengæld eventuelt mere komprimeret - får det samme som et ud-

valg, der arbejder et helt år.  

 

Partierne er endelig enige om, at den samlede pulje fordeles med 75% til forretnings-

udvalget og 125% til de stående og midlertidige udvalg. 

 

Specifikke hverv  

Vækstforum 

Partierne vil udover regionsrådsformanden udpege xx (A) og xx (V) som medlem af 

Vækstforum. Partierne er, efter høring blandt Vækstforums medlemmer, sindet til at 

udpege regionsrådsformanden som formand for Vækstforum.  

 

Sundhedskoordinationsudvalget 

Det er aftalt, at der til Sundhedskoordinationsudvalget udpeges 5 medlemmer af regi-

onsrådet, hvoraf den ene varetager formandskabsposten.  

 

Xx (A) (formand) 

Xx (A) 

Xx (P) 

Xx (V) 

Xx (V) 

 

Praksisplanudvalget 

Loven giver mulighed for, at kommunerne og regionen i lighed med den indgåede aftale 

om sammensætningen af Sundhedskoordinationsudvalget kan aftale, at 5 medlemmer 

af regionsrådet skal indgå i Praksisplanudvalget. Denne aftale forsøges indgået, og par-

tierne er i forlængelse heraf enige om at ville udpege følgende regionsrådsmedlemmer 

praksisplanudvalget: 

Xx (Ø) (formand) 

Xx (A) 

Xx (Å) 

Xx (V) 

Xx (V) 

 

Midttrafik  

Regionsrådet udpeger xx (A) og xx (V) som medlem af bestyrelsen for Midttrafik. Som 

personlige suppleanter udpeges xx (A) og xx (V). 

 

Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S 

Regionsrådet udpeger xx (V) og xx (V) til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S. 

 

Bestyrelsen for Aarhus letbane A/S 

Regionsrådet udpeger xx (A) og xx (V) til bestyrelsen for Aarhus letbane A/S. 
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Bestyrelsen for VIA University College  

Regionsrådet og Kommunekontaktrådet skal i forening udpege to medlemmer til besty-

relsen. Den konkrete udpegning udsættes med henblik på at indgå en samlet aftale med 

Kommunekontaktrådet, idet regionsrådet vil pege på xx (F).  

 

Væksthus Midtjylland  

Partierne er enige om at arbejde for, at Vækstforum til Væksthus Midtjyllands bestyrel-

se udpeger xx (V)  

 

Jysk Linnedservice A/S 

Regionsrådet skal udpege 3 medlemmer til bestyrelsen.  

Partierne vil udpege xx (A), xx (V) og xx (V) som bestyrelsesmedlemmer.  

 

EU-Kontoret 

Regionsrådet vil udpege xx (B) til bestyrelsen for EU-kontoret. 

 

Videnskabsetiske komiteer 

Partierne er enige om, at hver af de to valggrupper besætter en næstformandspost. 

Derudover fordeles pladserne med 6 medlemmer fra C, I, K, O og V og 4 medlemmer 

fra A, B, F, P, Ø og Å. 

 

Valggrupper 

A, B, F, P, Ø og Å vil udgøre en samlet valggruppe. 

C, I, K, O og V vil udgøre en samlet valggruppe. 

 

Partierne er enige om, at der ved fordelingen af øvrige hverv tages udgangspunkt i de 

to valggrupper efter den d´Hondtske metode. 
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Viborg, den 22. november 2017 

 

På vegne af partierne: 

 

 

Socialdemokratiet 

 

 

 

Det Radikale Venstre 

 

 

 

Det Konservative Folkeparti 

 

 

 

SF - Socialistisk Folkeparti 

 

 

 

Liberal Alliance 

 

 

 

Kristendemokraterne 

 

 

 

Dansk Folkeparti 

 

 

 

Psykiatri-Listen 

 

 

 

Venstre 

 

 

 

Enhedslisten  

 

 

 

Alternativet 

 

 

 

 


