
 

 

 

Kommissorium 

for 

det midlertidige udvalg vedrørende  

demokrati og inddragelse 

 

Udvalget er nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i den kommunale styrel-

seslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere 

i perioden 1. februar 2018 til 31. december 2018.  

 

Udvalgets medlemmer 

Udvalget består af 7 regionsrådsmedlemmer.  

 

Administrative deltagere 

Fra administrationen deltager vicedirektør Carsten Lind og kontorchef 

Marianne Bengtson, Regionssekretariatet samt kommunikationschef 

Birgitte Thingholm, Koncern Kommunikation.  

 

Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige-

som udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regions-

rådsmedlemmer, til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en 

sags oplysning. 

 

Udvalgets formål 

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse har til 

formål at komme med forslag til at styrke det politiske system i Regi-

on Midtjylland. Bl.a. gennem forslag til yderligere demokratisering af 

de politiske processer, hvor den politiske drøftelse bredes ud til en 

større kreds – såvel internt i det politiske system og i omverdenen.  

 

Udvalget skal i den forbindelse være med til at sætte fokus på og 

synliggøre de politiske beslutningsprocesser og mulighederne for in-

volvering og inddragelse i processen for interne og eksterne interes-

senter.  

 

Udvalgets opgaver 

Udvalget skal drøfte regionsrådets egen måde at arbejde på og her-

under overveje mulighed for høringer af medarbejdere, borgere og 

andre grupper.  

 

Udvalget skal drøfte muligheder for samspil med: 

 administrationen 

 borgere/patienter 

 ansatte/medarbejdere (udover MED-systemet) 

 interessenter i konkrete sager. 
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Side 1 



 

 

Side 2 

Udvalget kan f.eks. drøfte muligheder for, at regionen kan holde ud-

valgsmøder på institutioner, hvor der i tilknytning til udvalgsmødet 

arrangeres dialog med de ansatte. 

  

Udvalget skal drøfte metoder og kan udføre prøvehandlinger i samar-

bejde med andre politiske udvalg. 

 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-

tagne forretningsorden for midlertidige udvalg. 

 

Udvalget holder 4 – 5 møder i 2018. 

 

Udvalgets afrapportering 

Udvalget afrapporterer sine anbefalinger til regionsrådet i forbindelse 

med en temadag.  

 

Sekretariatsbetjening 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet. 

 

 

 


