
 
 

Regionsrådets seminar 29. – 30. januar 2008 
 
 
Regionsrådet holder seminar den 29. - 30. januar 2008 på kursus- og 
konferencecenter Laugesens Have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk, 
med følgende 
 
 

Program 
 
 
Tirsdag den 29. januar:  
Kl. 16.00 – 16.05 Velkomst ved Regionsrådsformanden 

 
Kl. 16.05 – 17.30 ”Evaluering af den politiske styringsmodel i de 

fem regioner” 
- Oplæg ved professor Poul Erik Mouritzen, Syd-

dansk Universitet  
 

Kl. 17.30 – 17.45 Pause 
 

Kl. 17.45 – 19.30 Regionsrådet drøfter status for arbejdet i 
2007, herunder samspillet med administratio-
nen, og forventninger til 2008 
- Oplæg ved regionsrådsformand Bent Hansen 
- Korte oplæg ved gruppeformændene 
- Oplæg ved regionsdirektør Bo Johansen 
 

Kl. 20.00 Middag 
 
 

Onsdag den 30. januar: 
Region Midtjyllands økonomiske situation samt styrings- og hand-
lemuligheder på sundhedsområdet 
 
Kl. 09.00 – 09.15 Indledning 

- ved regionsdirektør Bo Johansen 
 

Kl. 09.15 – 12.00 Oplæg om og drøftelse af sundhedsområdets 
drifts- og anlægsøkonomiske problemer og 
forskellige løsningsmodeller 
Der gives et oplæg om de forskellige centrale økonomiske pro-
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blemer og årsagssammenhænge på sundhedsområdet samt der 
gives et oplæg til forskellige løsningsmodeller.  
 
Der planlægges gruppearbejde og plenumdrøftelse om løs-
ningsmodellerne.  
 

- Oplæg ved vicedirektør Per Grønbech, Regions-
økonomi 

 
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost 

 
Kl. 12.45 – 14.15 Oplæg om og drøftelse af styringsmuligheder 

på sundhedsområdet 
Der gives et oplæg om de styringsmuligheder Region Midtjylland 
har på sundhedsområdet for at styrke økonomien og arbejde 
mod balance i økonomien.   
 
Der planlægges gruppearbejde og plenumdrøftelse af styrings-
mulighederne. 
 

- Oplæg ved direktør Leif Vestergaard Pedersen 
 

Kl. 14.15 – 14.30 
 

Gældsproblematikken og forskellige løs-
ningsmodeller 
Der gives et oplæg om Region Midtjyllands langfristede gæld, 
nettolåneoptag og modeller for finansieringen heraf. Endvidere 
gives et oplæg om regionens kassebeholdning og mulighed for 
at styrke kassebeholdningen ved ekstraordinært låneoptag.  
 

- Oplæg ved vicedirektør Per Grønbech, Regions-
økonomi 

 
Kl. 14.30 – 15.00 Økonomistyringen 

Der gives en nærmere redegørelse for, hvorledes økonomisty-
ringen er tilrettelagt, og hvilke problemstillinger der er. Herud-
over hvorledes regionens ledelsesinformationssystem – InfoRM - 
understøtter regionens økonomiske og aktivitetsmæssige styring 
m.v. 

- Oplæg ved vicedirektør Per Grønbech, Regions-
økonomi 

- Oplæg ved afdelingschef Henrik Larsen, Sund-
hedsøkonomi 

 
Kl. 15.00 Afslutning ved regionsrådsformanden 
 
 
Bilag: 
Til punktet: Status for arbejdet i 2007, herunder samspillet med ad-
ministrationen, og forventninger til 2008, vedlægges: 
• Notat af 22. januar 2008: Status på opgaver i Region Midtjylland i 

2007.  
 
Til punktet: Region Midtjyllands økonomiske situation samt styrings- 
og handlemuligheder på sundhedsområdet, vedlægges: 
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• Redegørelse for Region Midtjyllands økonomiske situation og 
handlemuligheder på kort og på lang sigt  

 
 
Regionsrådet har tidligere modtaget en informationsfolder fra Lauge-
sens Have med kort over stedets beliggenhed, samt en oversigt over 
resultaterne af en måling af Region Midtjyllands medierelationer, ud-
arbejdet af PR-bureauet Aalund Business Rersearch. 


