
 

Kommissorium 
 

for 

Midlertidigt udvalg, der skal evaluere den politiske organise-
ring i Region Midtjylland, herunder med særlig fokus på de 
midlertidige udvalg 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den 12. december 2007 og skal fungere i perioden 1. april – 30. sep-
tember 2009. 
 
Formand:  NN (vælges blandt udvalgets medlemmer) 
Næstformand: NN (vælges blandt udvalgets medlemmer) 
Medlemmer:  Bent Hansen (A) 

Johannes Flensted-Jensen (A) 
  Aleksander Aagaard (V) 

Poul Müller (C) 
  Anna Marie Touborg (F) 
  Jette Skive (O) 

Ulla Fasting (B) 
  Henrik Qvist (Ø) 
  Gunhild Husum (u.f. parti) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget skal foretage en evaluering af den politiske organisering i 
Region Midtjylland med særligt fokus på de midlertidige udvalgs funk-
tion og virkemåde. Evalueringen skal danne grundlag for Regionsrå-
dets samlede drøftelse af den fremtidige politiske organisering i Regi-
on Midtjylland. 
 
Det er aftalt mellem partierne i Regionsrådet, at den politiske organi-
sering i Region Midtjylland skal evalueres medio 2009.  
 
Der nedsættes i den forbindelse et midlertidigt udvalg med repræsen-
tanter for samtlige partier, som får til opgave at drøfte erfaringerne 
med den nuværende politiske organisering i Region Midtjylland med 
relativt mange tema-baserede midlertidige udvalg og de fremtidige 
behov og ønsker til den politiske organisering i Region Midtjylland, 
herunder særligt de midlertidige udvalg og de politiske paneler. 
 
Udvalgets arbejdsform 
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Side 2

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Udvalgets afrapportering 
På baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdes en rapport om er-
faringerne med den politiske organisering i Region Midtjylland samt 
forslag til fremtidig politisk organisering i regionen fra 2010.  
 
Rapporten forelægges Regionsrådet. 



 
 

Midlertidigt udvalg om evaluering af den politiske struktur 
 
 
1. Indledning 
 
Regionsrådet har besluttet, at der nedsættes et midlertidigt udvalg, 
der skal evaluere den politiske organisering i Region Midtjylland, her-
under med særlig fokus på de midlertidige udvalg. 
 
Udvalget har til opgave at drøfte erfaringerne og de fremtidige behov 
og ønsker til den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder 
særligt Forretningsudvalget og de midlertidige udvalg og politikerpa-
nelerne. 
 
På baggrund af evalueringen besluttes, hvorvidt Region Midtjylland 
(via Danske Regioner) skal rette henvendelse til Velfærdsministeriet 
med ønske om ændringer i rammerne for den politiske styreform for 
regionerne og mulighederne for at honorere midlertidige udvalg. 
 
Funktionsperioden for udvalget er den 1. april 2009 til den 30. sep-
tember 2009. 
 
Udvalget består af regionsrådsformanden og et medlem fra hvert par-
ti.  
 
Udvalget har følgende medlemmer: 
 

• Bent Hansen (A) 
• Johannes Flensted-Jensen (A) 
• Aleksander Aagaard (V) 
• Poul Müller (C) 
• Anna Marie Touborg (F) 
• Jette Skive (O) 
• Ulla Fasting (B) 
• Henrik Qvist (Ø) 
• Gunhild Husum (uden for parti) 
 

 

Dato 21.04.2009

Sagsbehandler: Bob Nielsen

Tel. +45 8728 5310 

Bob.Nielsen@stab.rm.dk

Sagsnr. 
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Regionshuset
Viborg

Regionssekretariatet
Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk
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Regionsdirektør Bo Johansen, sekretariatschef Carsten Lind og kon-
torchef Bob Nielsen deltager i møderne fra administrationen. Den øv-
rige direktion deltager i møderne ad hoc. 
 
 
2. Forslag til emner 
 

• Evaluering af de hidtidige erfaringer med det politiske set-up i 
Region Midtjylland 

o Regionsrådets og Forretningsudvalgs funktion 
o De midlertidige udvalgs funktion 
o De nye politikerroller 
o Næstformændenes rolle 
o Gruppeformændenes rolle 
o Politikerpaneler 

 
• Den fremtidige politiske struktur i Region Midtjylland, herun-

der 
o Kompetencefordelingen mellem Regionsråd, Forretnings-

udvalg og administrationen 
o Samspil mellem Forretningsudvalg og Regionsråd 
o Samspil mellem midlertidige udvalg og Forretningsud-

valg/Regionsråd 
o Samspil mellem midlertidige udvalg og andre udvalg, 

f.eks. Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalg mv. 
o Forretningsudvalget: Antal medlemmer, kompetence 
o Midlertidige udvalg: Hvor faste skal udvalgene være, an-

tal udvalg, mulighed for flerårige udvalg, formandens 
rolle etc. 

o Politikerpaneler 
o Formalisering af gruppeformandsmøder ? 

 
• Revision af styrelsesvedtægt og forretningsorden for Regions-

rådet 
 
• Revision af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne i 

Region Midtjylland 
 

• Afklaring af hvilke politiske hverv, Regionsrådet fremover øn-
sker at udpege til, herunder principper for udpegning  

 
• Regionsrådsmedlemmernes vilkår 

o Honorering generelt 
o Honorering for arbejdet i midlertidige udvalg, herunder 

særligt problematikken omkring flerårige udvalg 
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o Vilkår i forbindelse med kørsel (60-dagesregel og 20.000 
km-problematik) 

o Andet 
 

• Inspiration udefra: F.eks. indbyde forskere fra Syddansk Uni-
versitet til at holde oplæg og drøfte med udvalget 

 
 
3. Forslag til køreplan for udvalget 
 
1. møde 27. april 2009 

kl. 11 – 13 
(inkl. frokost) 

Opstart af udvalget og godkendelse af køre-
plan for udvalgets arbejde 
 
1. drøftelse af evaluering af den hidtidige 
politiske organisering 
 

2. møde 25. maj 2009 
Kl. 15 – 17  

Inspiration udefra 
 
2. drøftelse af evaluering af den hidtidige 
politiske organisering 
 
1. Drøftelse af fremtidig politisk organise-
ring, herunder forslag til midlertidige udvalg 
 
Drøftelse af forslag til Forretningsudvalget 
om, hvordan Forretningsudvalget kan holde 
sig orienteret om status på anlægsopgaver-
ne 
 

3. møde 15. juni 2009 
Kl. 11 – 13 
(inkl. frokost) 

2. Drøftelse af fremtidig politisk organise-
ring, herunder forslag til midlertidige udvalg 
 
Drøftelse af regionsrådsmedlemmernes vil-
kår, herunder vederlagsregulativet 
 
Drøftelse af hvilke politiske hverv, Regions-
rådet fremover ønsker at udpege til 
 
Drøftelse af Regionsrådets styrelsesvedtægt 
og forretningsorden 
 

4. møde 20. august 
2009  
kl. 12 – 14 
(inkl. frokost) 

Forslag til fremtidig politisk organisering, 
herunder forslag til konkrete underudvalg 
 
Forslag til revideret styrelsesvedtægt og re-
videret forretningsorden 
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5. møde 22. september 

2009  
kl. 16 - 18 

Forslag til reviderede delegerings- og kom-
petencefordelingsregler 
 
Forslag til politiske hverv, Regionsrådet 
fremover ønsker at udpege til 
 
Forslag til revideret vederlagsregulativ 
 
Afklaring af, hvorvidt der skal ske en hen-
vendelse til Velfærdsministeriet via Danske 
Regioner vedrørende regionsrådsmedlem-
mernes vilkår 
 
Godkendelse af afsluttende rapport om ud-
valgets arbejde 
 

 
 
4. Baggrundsmateriale til udvalget 
 
Som baggrundsmateriale for udvalget udarbejdes en evaluering af de 
midlertidige udvalg set fra administrationens side baseret på input fra 
direktionen og de ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for be-
tjeningen af de midlertidige udvalg. 
 
Der udarbejdes endvidere en oversigt over administrationens forslag 
til emner til nye midlertidige udvalg i 2010 og til politikerpaneler. 
 
Det ovennævnte materiale udarbejdes forud for udvalgets 1. møde. 
 
 
5. Afrapportering 
 
På baggrund af udvalgets arbejde vil der blive udarbejdet en rapport, 
der beskriver udvalgets arbejde og resultater. 
 
Det kan overvejes om rapporten skal drøftes på et temamøde. 
 
Herudover vil der som følge af arbejdet i udvalget være en række sa-
ger, der skal videre til Regionsrådet til godkendelse i det omfang, ud-
valgets arbejde giver anledning til revidering af bestående regler: 
 

• Der udarbejdes forslag til fremtidig politisk organisering i Re-
gion Midtjylland fra 2010 og frem, herunder konkret forslag til 
midlertidige udvalg og politikerpaneler pr. 1. januar 2010. 
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• Der udarbejdes forslag til revideret styrelsesvedtægt og for-

retningsorden for Regionsrådet gældende fra 1. januar 2010, 
herunder forslag til fremtidigt antal medlemmer i Forretnings-
udvalget. 

 
• Der udarbejdes forslag til reviderede delegerings- og kompe-

tencefordelingsregler. 
 

• Der udarbejdes forslag til, hvilke politiske hverv, Regionsrådet 
fremover skal udpege til. 

 
• Der udarbejdes et forslag til Forretningsudvalget om, hvordan 

Forretningsudvalget kan holde sig orienteret om status på an-
lægsopgaverne. 

 
Rapporten om udvalgets arbejde og de ovennævnte forslag fremlæg-
ges for Forretningsudvalget og Regionsrådet i oktober 2009.  
 
Da eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten, f.eks. i antallet af 
medlemmer i Forretningsudvalget, skal undergives 2 behandlinger i 
Regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, vil det være nødven-
digt med en 2. behandling af ændringsforslag til styrelsesvedtægten 
på Regionsrådet i november 2009. 
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