Kommissorium
for
midlertidigt udvalg vedrørende demokrati
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 14. december 2011 og skal fungere i perioden 1. januar 2012 til
31. december 2013.
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Fra administrationen deltager sekretariatschef i Regionssekretariatet
og afdelingschef i Koncern Kommunikation.
Udvalgets formål
Udvalget har dels som formål at styrke den demokratiske proces i
Region Midtjylland med særligt fokus på at inddrage regionens borgere i udformningen og implementeringen af regionsrådets beslutninger, dels at sikre opfølgning og implementering i Region Midtjylland
af Danske Regioners arbejde med udformningen af et politisk kodeks.
Udvalgets opgaver
Udvalget skal
indsamle erfaringer om borger- og brugerinddragelse fra kommuner og regioner i og uden for Danmark og sikre, at erfaringerne
bliver synliggjort for regionsrådet og administrationen
afprøve metoder, der på forskellig vis involverer borgerne i den
demokratiske beslutningsproces. Det kan være borgere i bred forstand eller udvalgte grupper, herunder f.eks. brugergrupper, demokratinetværk eller særlige udsnit af befolkningen (f.eks. unge).
Metoderne kan afprøves i forbindelse med udformningen og implementeringen af planer og politiske initiativer
vurdere behovet for udformningen af en borgerinddragelsespolitik
og formulere anbefalinger til regionsrådet herom
vurdere etableringen af et udrykningshold ad politikere med henblik på deltagelse i lokale borgermøder, hvor borgerinddragelse er
på dagordenen
sikre opfølgning og implementering i Region Midtjylland af Danske
Regioners arbejde med udformningen af et politisk kodeks
drøfte valgaktiviteter og informationsvirksomhed i relation til både
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Side 1

borgere og kandidater i forbindelse med afholdelsen af regionsrådsvalg i november 2013
Udvalget påbegynder sit arbejde på den af Danske Regioner inviterede workshop om politiske kodekser den 12. januar 2012, som har til
hensigt at inspirere regionsrådene til at formulere egne politiske kodekser.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget forventes at afholde 4-6 møder om året.
Side 2

Udvalgets afrapportering
På baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdes en rapport om udvalgets anbefalinger, som forelægges regionsrådet.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

