
Konstitueringsaftale 
 
Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne 
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. 
 
Formand 

Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved for-
mandsvalget.  
 
Næstformænd 

Partierne forpligter sig til at stemme på Socialistisk Folkeparti ved Bente Nielsen ved 
valget af 1. næstformand og på Venstre ved Anne V. Kristensen ved valget af 2. næst-
formand.  
 
Forretningsudvalget 

Partierne er enige om, at forretningsudvalget i den kommende valgperiode skal bestå af 
følgende 13 medlemmer:  
 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 4 
Det Radikale Venstre 1 
Socialistisk Folkeparti 1 
Enhedslisten 1 
Det Konservative Folkeparti 1 
Venstre/Dansk Folkeparti 5 
 

Rådgivende udvalg 

Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes fire rådgivende udvalg, 
hver med ni medlemmer, der skal virke i perioden 29. januar 2014 – 31. december 
2017:  
 
Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler (Hospitalsudvalget) 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 2, herunder formand 
Socialistisk Folkeparti 1, næstformand 
Enhedslisten 1 
Det Konservative Folkeparti 1 
Venstre/Dansk Folkeparti 4 
 
Rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede social-

område (Psykiatri- og socialudvalget) 

Parti Antal medlemmer 

Det Radikale Venstre 1, formand 
Enhedslisten 1, næstformand 
Socialdemokratiet 2 
Det Konservative Folkeparti 1 
Venstre/Dansk Folkeparti 4 
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Rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud (Nære Sundhedstilbud) 

Parti Antal medlemmer 

Venstre/Dansk Folkeparti 3, herunder formand 
Socialdemokratiet 5, herunder næstformand 
Socialistisk Folkeparti 1 
 
Rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling (Regional Udvikling) 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 3, herunder formand 
Det Radikale Venstre 1, næstformand 
Socialistisk Folkeparti 1 
Venstre/Dansk Folkeparti 3 
Liberal Alliance 1 
 
Midlertidige udvalg 

Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes x midlertidige udvalg hvert 
år i valgperioden, hver med syv medlemmer. 
 
I 2014 nedsættes følgende udvalg: 
 
Udvalg 1 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Enhedslisten 1, formand 
Venstre/Dansk Folkeparti 3, herunder næstformand 
Socialdemokratiet 3 
  
 
Udvalget skal virke i perioden x-x. 
 
Udvalg 2 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Socialdemokratiet 3, herunder formand 
Det Radikale Venstre 1, næstformand 
Venstre/Dansk Folkeparti 3 
  
 
Udvalget skal virke i perioden x-x. 
 
Udvalg 3 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Det Konservative Folkeparti 1, formand 
Socialistisk Folkeparti 1, næstformand 
Socialdemokratiet 2 
Venstre/Dansk Folkeparti 3 
 
Udvalget skal virke i perioden x-x. 
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Udvalg 4 (titel) 

Parti Antal medlemmer 

Venstre/Dansk Folkeparti 3, herunder formand 
Socialdemokratiet 4, herunder næstformand 
 
Udvalget skal virke i perioden x-x. 
 
For 2015-2017 aftales udvalgenes arbejdsområder samt udvalgenes funktionsperiode i 
tilknytning til indgåelse af hvert års budgetforlig. 
 
Honorering af rådgivende og midlertidige udvalg 

Partierne er enige om, at den lovgivningsfastsatte pulje til honorering for udvalgsarbej-
det fordeles således, at medlemmerne af de rådgivende udvalg får et honorar pr. må-
ned svarende til det dobbelte af medlemmerne i de midlertidige udvalg, mens formæn-
dene for de rådgivende og midlertidige udvalg oppebærer dobbelt honorar af de øvrige 
medlemmer. 
 
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.  
 
Specifikke hverv  

Vækstforum 

Partierne vil udover regionsrådsformanden udpege x (A) og x (VO) 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 re-
gionsrådet, hvoraf den ene varetager formandskabsposten: 
x (A) (formand) 
x (F) 
x (Ø) 
x (VO) 
x (VO) 
 
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. Under forudsætning af, at denne aftale 
indgås, udpeges følgende medlemmer af regionsrådet: 
Formanden for Sundhedskoordinationsudvalget (A) (formand) 
x (B) 
x (C) 
x (VO) 
x (VO) 
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Midttrafik  

Regionsrådet udpeger x (A) og x (VO) som medlem af bestyrelsen for Midttrafik. Som 
personlige suppleanter udpeges x (F) og x (VO). 
 
Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S 

Regionsrådet udpeger x (A) og x (VO) til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S. 
 

Politisk følgegruppe for letbaneprojektet i Aarhus området 

Regionsrådet udpeger x (A) til følgegruppen. 
 
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 x (B).  
 

Det regionale beskæftigelsesråd   

Regionsrådet udpeger x (VO) som medlem og x (A) som suppleant. 
 
Midtjysk Turisme 

Vækstforum udpeger efter indstilling fra regionsrådet 2 medlemmer af regionsrådet til 
bestyrelsen. 
 

Partierne er enige om at arbejde for, at Vækstforum til bestyrelsen i Midtjysk Turisme 
udpeger x (C) og x (VO). 
 
Væksthus Midtjylland  

Partierne er enige om at arbejde for, at Vækstforum til Væksthus Midtjyllands bestyrel-
se udpeger x (VO).  
 
Jysk Linnedservice A/S 

Regionsrådet skal udpege 3 medlemmer, herunder en formand.  
 

Partierne vil udpege x (Ø) som formand og x (F) og x (VO) som bestyrelsesmedlemmer.  
 
 
 
Valggrupper 
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti og Liberal Alliance vil udgøre en samlet valggruppe. 
 
Venstre og Dansk Folkeparti vil udgøre en samlet valggruppe. 
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Viborg, den 20. november 2013 

 
På vegne af partierne: 

 
 

Socialdemokratiet 

 

 

 

Det Radikale Venstre 

 

 

 

Det Konservative Folkeparti 

 

 

 

Socialistisk Folkeparti 

 

 

 

Liberal Alliance 

 

 

 

Dansk Folkeparti 

 

 

 

Venstre 

 

 

 

Enhedslisten 

 

 

 
 
 
 
 


