Kommissorium
for
det midlertidige udvalg vedrørende
samarbejde med civilsamfundet (2020 - 2021)
Udvalget er nedsat i henhold til §17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov og § 18 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt og skal fungere
i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.
Udvalgets medlemmer
Udvalget består af syv regionsrådsmedlemmer:
 Erik Vinther (V) (formand)
 Lars Møller Pedersen (A) (næstformand)
 Annette Roed (A)
 Birgitte Svenningsen (A)
 Marianne Carøe (A)
 Steen Jakobsen (V)
 Finn Thranum (V)
Udvalgets formål
Region Midtjylland har et velfungerende samarbejde med civilsamfundet inden for forskellige af regionens opgaveområder, og regionen
har både en strategi og principper for samarbejdet med frivillige, som
er tiltrådt af regionsrådet.
Der er gode perspektiver i at styrke samarbejdet med civilsamfundet,
og udvalget skal komme med forslag til regionsrådet om, hvordan
samarbejdet med civilsamfundet kan styrkes på regionens opgaveområder.
Udvalgets opgaver
Civilsamfundet defineres som den del af samfundet, som ligger uden
for det politiske system og den formelle økonomi, det vil sige primært
frivillige organisationer og foreninger.
Civilsamfundet indtager en til stadighed større rolle inden for regionens opgaveområder. Bl.a. er der i regionens psykiatrihuse og på alle
hospitaler samarbejde med civilsamfundet på en række områder.
I gennem de seneste år er der sket en væsentlig udvikling i samspillet med frivillige og frivillige organisationer f.eks. i form at initiativer
med frivillige som patientstøtter, netværk og foreninger for patienter/pårørende, vejvisere på hospitaler, hjerteløbere mv. Samtidigt er
der genereret ny viden og forskningsresultater om frivillige fællesskabers positive betydning for den fysiske og mentale sundhed samt
potentialerne for at forebygge og nedbringe behovet for sundhedsydelser.
Udvalget skal i sit virke præsenteres for et overblik over regionens
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nuværende samarbejde med civilsamfundet på regionens opgaveområder.
Herudover skal udvalget hente inspiration til samarbejde med civilsamfundet fra andre regioner samt eventuelt stat og kommuner, herunder viden og anbefalinger fra samarbejdet med kommuner og frivilligcentre i Region Midtjylland om Europæisk Frivillighovedstad 2018.
Udvalgets arbejde tager blandt andet udgangspunkt i følgende
spørgsmål:
 Hvor ligger der udviklingspotentiale i forhold til samarbejdet med
civilsamfundet?
 Hvordan kan mental og fysisk sundhed styrkes i samarbejde med
civilsamfundet?
 Hvordan organiseres og ledes samarbejdet mellem regionen og
civilsamfundet bedst muligt?
På baggrund af denne kortlægning og videnindsamling skal udvalget
komme med forslag til regionsrådet om, hvordan samarbejdet med
civilsamfundet kan styrkes på forskellige af regionens opgaveområder. Udvalget kan i den sammenhæng vurdere behovet for eventuelle
nye pejlemærker/opdatering af Region Midtjyllands strategi for samarbejdet med frivillige.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne forretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget holder 6 - 7 møder i 2020 og 2021.
Udvalgets afrapportering
Udvalget afrapporterer til regionsrådet i forbindelse med en temadag
i efteråret 2021.
Administrative deltagere
Fra administrationen deltager kontorchef Dorthe Klith, Sundhedsplanlægning, og sekretariatschef Jakob Olesen, Koncern HR.
Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, ligesom udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en
sags oplysning.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.
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