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 0-2-1-7 

1.  Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser 

Resumé 

Regionsrådet udpegede den 10. januar 2007 repræsentanter til en række bestyrelser 
m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en ræk-
ke nye anmodninger om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der udpeges repræsentanter Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen og til de i 
dagsordenen anførte bestyrelser for organisationer og uddannelsesinstitutioner mv. 

Beslutning 

Regionsrådet bemyndigede formanden til at godkende udpegningen af de personer, der 
foreslås af gruppeformændene. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet besluttede på sit møde den 10. januar 2007, at Region Midtjylland indmel-
der sig i Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) og dens to geografiske 
kommissioner: Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen. CPMR er paraplyorgani-
sation for mere end 150 maritime regioner i Europa og består af en række geografiske 
kommissioner, herunder Nordsøkommssionen og Østersøkommissionen.  
  
Harry Jensen er som repræsentant for Ringkøbing Amt indvalgt i bestyrelsen for Nordsø-
kommissionen og er på valg ved generalforsamlingen i juni 2007. Poul Müller er som 
repræsentant for Århus Amt valgt som vicepræsident for Østersøkommisisonen og er på 
valg ved generalforsamlingen i 2008.  
  
Efter aftale med de øvrige danske medlemmer af CPMR, udpeger Region Midtjylland det 
danske medlem af Det Politiske bureau for de næste to år. Henning Gjellerod er efter 
aftale mellem partierne i Regionsrådet udpeget til denne post.  
Regionsrådet udpegede den 10. januar 2007 repræsentanter til en række bestyrelser 
m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet.  
  
Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger fra nedenstående institutio-
ner om, at Regionsrådet udpeger et medlem til de respektive bestyrelser. 
  
I det følgende oplistet de nye bestyrelser, som Regionsrådet er blevet anmodet om at 
udpege en eller flere repræsentanter til: 
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VisitAarhus  
VisitAarhus anmoder Regionsrådet om at udpege en repræsentant til organisationen. 
VisitAarhus er den officielle turistorganisation i Århus og løser i den sammenhæng en 
række opgaver inden for udvikling og markedsføring af turismen i Århus i medfør af en 
resultatkontrakt med Århus Kommune. 
  
Djurslands Udviklingsråd (2 repræsentanter) 
Djurslands Udviklingsråd anmoder Regionsrådet om at udpege to repræsentanter til ud-
viklingsrådet. Djurslands Udviklingsråd, der er stiftet af djurslands kommuner og Århus 
Amt, er i dag et fælles udviklingsråd for Norddjurs og Syddjurs kommuner.  
  
Samsø Vækstudvalg (gerne 2 repræsentanter) 
Samsø Vækstudvalg anmoder Regionsrådet om at udpege gerne to repræsentanter 
(subsidiært én repræsentant) til udvalget. Vækstudvalget har som formål at styrke ind-
satsen inden for erhverv og bosætning, da Samsø på grund af sin beliggenhed har en 
række udfordringer, der kræver en særlig indsats.   
  
Randers Regnskov 
Randers Regnskov anmoder Regionsrådet om at udpege en repræsentant til bestyrelsen 
for Randers Regnskov. I forbindelse med anmodningen tilkendegiver Randers Regnskov, 
at man har været meget tilfreds med at have Marianne Carøe som medlem af bestyrrel-
sen. 
  
VUC Skive-Viborg 
VUC Skive-Viborg anmoder Regionsrådet om at udpege en repræsentant til bestyrelsen 
for VUC Skive-Viborg. Anne Marie Touborg har i 2006 været medlem af den midlertidige 
bestyrelse for VUC Skive-Viborg for Region Midtjylland, og VUC Skive-Viborg anfører i 
henvendelsen, at man gerne ser, at Anne Marie Touborg fortsætter i den permanente 
bestyrelse. 
  
Vejlby Landbrugsskole 
Vejlby Landbrugsskole anmoder Regionsrådet om at udpege en repræsentant til besty-
relsen for Vejlby Landbrugsskole.  
  
CVU Midt-Vest 
CVU Midt-Vest har anmodet Regionsrådet for Region Midtjylland og Regionsrådet for Re-
gion Nordjylland om at udpege et medlem til bestyrelsen for CVU Midt-Vest i fællesskab. 
  
Region Nordjylland har oplyst, at formanden for Regionsrådet for Region Nordjylland er 
blevet bemyndiget til at udpege en repræsentant til bestyrelsen for CVU Midt-Vest i 
samarbejde med Region Midtjylland. 
  
Det indstilles, at formanden for Regionsrådet bemyndiges til i samarbejde med forman-
den for Region Nordjylland at udpege en repræsentant til bestyrelsen for CVU Midt-Vest. 
 
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens  
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens har anmodet Regionsrådet for Region 
Midtjylland og Regionsrådet for Region Syddanmark om at udpege et medlem til besty-
relsen for Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens i fællesskab. 
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Det indstilles, at formanden for Regionsrådet bemyndiges til i samarbejde med forman-
den for Region Syddanmark at udpege en repræsentant til bestyrelsen for Social- og 
Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens. 
  
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens, Uddannelsesudvalget 
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Horsens har anmodet Regionsrådet for Region 
Midtjylland om at udpege et medlem til Uddannelsesudvalget for Social- og Sundheds-
skolen, Fredericia - Horsens. 
  
Uddannelsesudvalget skal dække grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannel-
sen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og AMU kurserne. 
  
Uddannelsesudvalget skal 

 afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af de grundforløbs- og uddannel-
sesordninger, der hører til uddannelsernes område, 

 afgive indstilling til bestyrelsen om godkendelse af praktiksteder, hvortil instituti-
onen henviser elever, 

 rådgive institutionen om de uddannelser, der er omfattet af udvalgets uddannel-
sesområde, og 

 virke for samarbejdet mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked. 
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 0-2-2-7 

2.  Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S 

Resumé 

Jysk Linnedservice A/S har hidtil været et samarbejde mellem Viborg, Ringkjøbing og 
Ribe amter. Der er tale om en teknisk opdatering af aktionæroverenskomsten i forbin-
delse med regionsdannelsen. Ifølge denne skal Region Midtjylland udpege tre repræsen-
tanter fra Regionsrådet til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til aktionæroverenskomst mellem Region Midtjylland, Region Syddanmark og 
Berendsen Textil Service A/S godkendes, og 
  
at der udpeges 3 repræsentanter fra Regionsrådet til bestyrelsen for Jysk Linnedservice 
A/S. 

Beslutning 

Det blev vedtaget at godkende forslag til aktionæroverenskomst mellem Region Midtjyl-
land, Region Syddanmark og Berendsen Textil Service A/S. Derudover bemyndigede Re-
gionsrådet formanden til at godkende udpegningen af de personer, der foreslås af grup-
peformændene. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i den strukturelle udvikling, der allerede for en del år siden var i gang 
på sundhedsområdet, og som ville kræve en styrkelse af effektivitet, kapacitetsudnyttel-
se og kompetence til at udvikle produkt- og serviceydelser inden for sygehusvaskeriom-
rådet, blev der under navnet Kjellerup Linnedservice A/S i 1994 etableret et fælles aktie-
selskab mellem Sophus Berendsen A/S og Viborg Amt. I 2000 tilsluttede Ribe Amt sig 
selskabet, som skiftede navn til Jysk Linnedservice A/S. I 2004 skete der en fusion med 
den tilsvarende selskabsdannelse mellem Ringkjøbing Amt og Berendsen Textil Service 
A/S (BTS). 
  
Der har til bestyrelsen - udover medarbejderrepræsentanterne - været udpeget 2 re-
præsentanter fra hver af de deltagende amter og 2 repræsentanter fra BTS. I forbindelse 
med regionsdannelsen foreslås dette ændret til 3 repræsentanter for Region Midtjylland, 
2 repræsentanter for Region Syddanmark og fortsat 2 repræsentanter for BTS. Det præ-
ciseres endvidere, at aktionæroverenskomsten alene vedrører textilservice for de institu-
tioner, som kommer fra det tidligere Viborg Amt og Ringkjøbing Amt, ligesom Region 
Midtjyllands aktiebesiddelse svarer til summen af de 2 amters hidtidige aktieposter. 
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Forslag til aktionæroverenskomst mellem Region Midtjylland, Region Syddanmark og 
Berendsen Textil Service A/S vedlægges. 
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1-11-12-06-V 

3.  Indstilling af medlemmer til samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation 

Resumé 

Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde 15. november 2006, at sekretariatet for 
samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation i Region Midtjylland varetages af Af-
delingen for klinisk socialmedicin ved Center for Folkesundhed i Århus. Under forbehold 
for Regionsrådets endelige godkendelse er der foretaget indstilling om beskikkelse af 
medlemmer og stedfortrædere til samrådet. Indstillingerne forelægges hermed til ende-
lig godkendelse med forslag om, at direktionen  bemyndiges til fremtidigt at foretage 
indstillingerne. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at indstilling af 12. december 2006 til indenrigs- og sundhedsministeren om beskikkelse 
af medlemmer og stedfortrædere til samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation 
godkendes, og 
   
at direktionen bemyndiges til at foretage fremtidige indstillinger om beskikkelse af med-
lemmer og stedfortrædere til samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation i Region 
Midtjylland.  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

På Forberedelsesudvalgets møde 15. november 2006 blev det besluttet, at sekretariatet 
for samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation i Region Midtjylland varetages af 
Afdelingen for klinisk socialmedicin ved Center for Folkesundhed i Århus. 
  
Samrådet oprettes i henhold til sundhedslovens § 97, hvorefter indenrigs- og sundheds-
ministeren for hver region opretter et eller flere samråd. Et samråd består af en medar-
bejder ved regionen med juridisk eller social uddannelse og to læger. Den ene læge skal 
være speciallæge i gynækologi og så vidt muligt ansat ved et stedligt sygehus, mens den 
anden skal være speciallæge i psykiatri eller have særlig socialmedicinsk indsigt. I hen-
hold til nævnte § 97, stk. 4, beskikkes samrådenes medlemmer samt stedfortrædere af 
indenrigs- og sundhedsministeren for indtil 4 år ad gangen.  
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Indstillingen af medlemmer og stedfortrædere til samrådet er sket med brev af 12. de-
cember 2006 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indstillingen er foretaget med forbe-
hold for Regionsrådets endelige godkendelse på møde primo 2007. Denne fremgangs-
måde er valgt grund af sagens uopsættelige karakter, idet samrådet skulle være funkti-
onsdygtigt pr. 1. januar 2007. 
  
Der vedlægges kopi af brev af 12. december 2006 inkl. oversigt over de indstillede med-
lemmer og stedfortrædere til samrådet i Region Midtjylland (men ekskl. de nævnte per-
sonlige erklæringer, som fincdes på sagen). 
  
For at sikre en smidig proces omkring de fremtidige indstillinger af medlemmer og sted-
fortrædere til samrådet foreslås det, at direktionen bemyndiges til at foretage indstillin-
gerne med henblik på Indenrigs- og Sundhedsministeriets beskikkelse af de pågælden-
de.  
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 1-00-25-06-V 

4.  Nedsættelse af et regionalt Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg 

Resumé 

Som følge af strukturreformen samt ny overenskomst på lægeområdet skal der etableres 
et regionalt Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg (KEU), som har ansvaret for tiltag på 
kvalitetsområdet indenfor almen lægegerning. Udvalget disponerer over en årlig bevilling 
på ca. 7 mio. kr., som er fastlagt i landsoverenskomsten. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget sammensættes af de samme 4 regionsråds-
medlemmer, som er udpeget til samarbejdsudvalget for almen læger, og 
  
at Kommunekontaktrådet udpeger 1 medlem for kommunerne i Region Midtjylland. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Kvalitetsudviklingsområdet indenfor de alment praktiserende læger er reguleret af 
landsoverenskomst om almen lægegerning. Det er blandt andet aftalt, at der indbetales 
et beløb pr. gruppe 1 sikret til en pulje til fremme af arbejdet med kvalitetsudvikling og 
efteruddannelse blandt de praktiserende læger.  
 
Efter Landsoverenskomsten for almen lægegerning oprettes regionale kvalitets- og ef-
teruddannelsesudvalg som underudvalg til samarbejdsudvalget jf §12 C. 
 
Det Forberedende Samarbejdsudvalg på almen lægeområdet har behandlet sagen på 
mødet den 27. november 2006, hvor det indstilles, at Kvalitets- og Efteruddannelsesud-
valget sammensættes af 4 regionsrådsmedlemmer og 4-6 repræsentanter udpeget af 
Praksisudvalget. Herudover indstilles det, at der udpeges 1 kommunal repræsentant via 
Kommunekontaktrådet 
  
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets opgave er: 

• at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling blandt de praktiserende læger i regio-
nen gennem regionale og lokale projekter  

• at fremme arbejdet med en styrkelse af efteruddannelsen  
• at bidrage til udarbejdelse af kliniske vejledninger og implementering  
• at styrke samarbejdet mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner  
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• at medvirke i arbejdet med implementering af en kronikermodel  
• at bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af over-

enskomstens parter  
• at medvirke til at forskning i almen praksis styrkes i alle dele af regionen  
• at medvirke til at tage initiativer på medicinområdet.  

Det forventes, at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget fastlægger strategier for kvali-
tetsarbejdet i almen praksis og medvirker i udmøntningen af nationale tiltag. Udvalget 
behandler herudover indkomne ansøgninger om støtte til projekter m.m. 
 
Der er afsat årligt en pulje på ca. 7 mio. kr. til udmøntning via Kvalitets- og Efteruddan-
nelsesudvalget. 
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1-01-103-06-V 

5.  Organisering af det faglige klagesystem på tandlægeområdet i Region Midtjyl-
land samt udpegning til regionstandlægenævnet 

Resumé 

Der skal efter tandlægeoverenskomsten etableres et regionalt klagesystem på tandlæge-
området, som skal håndtere patientklager. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet udpeger 3 medlemmer samt 1 suppleant til regionstandlægenævnet, 
  
at der nedsættes to visitationsudvalg hvert med en tandlæge og en administrativ med-
arbejder udpeget af direktionen, og 
  
at der udpeges 6 besigtigelsesudvalg, hvert med to tandlæger udpeget af tandlægerne 
og en administrativ medarbejder udpeget af direktionen. 

Beslutning 

Regionsrådet bemyndigede formanden til at godkende udpegningen af de personer, der 
foreslås af gruppeformændene. 
  
Regionsrådet vedtog at der nedsættes to visitationsudvalg hvert med en tandlæge og en 
administrativ medarbejder udpeget af direktionen, og at der udpeges 6 besigtigelsesud-
valg, hvert med to tandlæger udpeget af tandlægerne og en administrativ medarbejder 
udpeget af direktionen. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Der er særlige vilkår for organiseringen af det faglige klagesystem på tandlægeområdet 
og sagsgangen vedrørende tandlægeklager, hvilket er fastlagt i Landsoverenskomst om 
Tandlægehjælp. 
  
Klagerne behandles i et regionstandlægenævn. Sagerne forberedes i et visitationsudvalg 
og eventuelt i et eller flere besigtigelsesudvalg. 
  
Visitationsudvalget nedsættes af Samarbejdsudvalget på tandområdet. Visitationsudval-
get består af 1 medlem udpeget af regionen og 1 medlem udpeget af Dansk Tandlæge-
forenings regionsbestyrelse. Det foreslås, at der udpeges 2 visitationsudvalg. Visitations-
udvalget forelægger klagen for den indklagede tandlæge, og der anmodes om en udta-
lelse, journal og røntgenbilleder. Mulighederne for indgåelse af forlig med klager indgår i 
sagsbehandlingen. 
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Hvis sagen ikke forliges foretages en besigtigelse af det tandarbejde, der klages over. 
  
Ved besigtigelsen foretager de besigtigende tandlæger en faglig vurdering af det påkla-
gede forhold. De udarbejder herefter en rapport, som sekretariatet for besigtigelsesud-
valget sender i kopi til den indklagede tandlæge og klager. Det foreslås, at der udpeges 
6 besigtigelsesudvalg.  Det foreslås endvidere, at der til hvert besigtigelsesudvalg udpe-
ges to tandlæger og én medarbejder fra administrationen. Besigtigelser foretages af de 
to tandlæger og én medarbejder fra administrationen. 
  
Besigtigelser foretages af de to tandlæger i det pågældende udvalg. Medarbejderen fra 
Primær Sundhed deltager efter behov i besigtigelserne. 
  
Herefter udarbejder sekretariatet for Tandlægenævnet et udkast til en kendelse, som 
behandles på et møde i Tandlægenævnet. Tandlægenævnet har kompetence til at be-
handle klager, der vedrører rent faglige forhold og kan overfor en indklaget tandlæge 
beslutte, at tandlægen skal betale et af nævnet fastsat beløb, medmindre der under kla-
gesagsbehandlingen er indgået forlig. Tandlægenævnet bliver orienteret om eventuelle 
indgåede forlig. 
  
Der skal i den forbindelse nedsættes et regionstandlægenævn, som foreslås at bestå af 6 
medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Regionsrådet og 3 medlemmer udpeges af 
Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse. Det foreslås endvidere, at der udpeges en 
suppleant fra hver side. 
  
Regionstandlægenævnet må påregne, at der skal holdes møder 6-8 gange om året, da 
der sandsynligvis skal afgøres ca. 80 klager om året. 
  
Når klager og indklagede tandlæge har modtaget kendelsen, har de mulighed for at anke 
denne til Landstandlægenævnet indenfor en frist på 6 uger. 
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 1-30-31-06-V 

6.  Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland 

Resumé 

Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2006 godkendt Region Midtjyllands udskift-
nings- og implementeringsplan på stråleområdet. Planen omhandler ud over løbende 
udskiftning af apparaturet en kapacitetsudvidelse gennem anskaffelse af seks nye acce-
leratorer og en midlertidig udvidelse af åbningstiden. Den fysiske udbygning skal ske ved 
snarest at etablere et strålebehandlingsanlæg ved Regionshospitalet Herning med to 
acceleratorer og to acceleratorer ved Strålecentret ved Århus Universitetshospital og 
senere endnu to acceleratorer i Århus. En styregruppe arbejder på at realisere Strålepla-
nen og har den 1. december 2006 udarbejdet en statusrapport, af hvilken det fremgår, 
at der i forbindelse med udvidelsen af strålekapaciteten er behov for at tilføre Århus Uni-
versitetshospital 9,4 mio. kr. til dækning af øgede driftsudgifter med henblik på hurtigst 
muligt at opnå en udvidelse af strålebehandlingskapaciteten. På baggrund af Sundheds-
styrelsens godkendelse af Stråleplanen indstilles det, at administrationen anmodes om at 
udarbejde forslag til anlægsprojekt for to acceleratorer med åbning i 2010.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at driftsbudgettet for Århus Universitetshospital i 2007 tilføres 9,4 mio. kr. til øgede ud-
gifter forbundet med realiseringen af Stråleplanen for Region Midtjylland. Det forudsæt-
tes, at en af Indenrigs- og Sundhedsministeren annonceret meraktivitetspulje på stråle-
området kan finansiere merudgiften,  
  
at administrationen snarest udarbejder forslag til anlægsprojekt for to acceleratorer med 
åbning i 2010, og  
  
at forslag til anlægsprojekt senere forelægges Regionsrådet. 
  
Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland blev på møde den 8. februar 2006 oriente-
ret om stråleplanen for Region Midtjylland. Stråleplanen beskriver en betydelig udbyg-
ning af kapaciteten med henblik på, at Region Midtjylland kan efterkomme en kraftigt 
stigende efterspørgsel efter strålebehandling.  
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Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2006 godkendt en udskiftnings- og implemen-
teringsplan for stråleområdet i Region Midtjylland, jf. vedlagte godkendelse af Region 
Midtjyllands Stråleplan .  
  
Ifølge stråleplanen udvides kapaciteten ved en udbygning af antallet af acceleratorer 
fra syv i 2006 til tretten i 2013 og ved en midlertidig kraftig udvidelse af åbningstiden. 
Den fysiske udbygning sker ved snarest muligt at placere to acceleratorer i Herning, to i 
Århus og senere endnu to i Århus. 
  
Med henblik på at opretholde kadencen i Stråleplanen har Region Midtjylland sideløbende 
med dialogen med Sundhedsstyrelsen iværksat realiseringen af planen. Der er bl.a. ned-
sat en Styregruppe bestående af repræsentanter fra Århus Sygehus, Herning Sygehus 
og Region Midtjylland. Gruppen har ansvaret for at tilrettelægge en proces, der sikrer, at 
Stråleplanen gennemføres inden for de beskrevne tidsrammer. 
  
Styregruppen afleverede den 1. december 2006 den første delrapport  i en række af af-
rapporteringer, som gruppen vil udarbejde, efterhånden som implementeringen af strå-
leplanen skrider frem - i første omgang i perioden frem til 2010.  
  
Den første delrapport  

 redegør for, hvordan ansættelse og uddannelse af nyt personale gør det muligt at 
udvide åbningstiden på de bestående acceleratorer med virkning fra andet kvartal 
2008.  

 anskueliggør de fysiske muligheder for at etablere nye acceleratorer i Århus og i 
Herning.  

 beskriver, at der vil være et kapacitetsproblem frem til 2010, og at dette søges 
afhjulpet ved samarbejde med stråleafdelinger i Ålborg, i Vejle og i udlandet  

 beskriver forøgede driftsudgifter på 9,4 mio. kr. i 2007 stigende til 57 mio. kr. i 
2010 forbundet med personaleudvidelsen og andre øgede driftsudgifter forbundet 
med kapacitetsudvidelsen fra 2006 til 2007. Personale til stråleafdelingen skal 
specialuddannes og skal derfor ansættes mellem et og tre år før, de kan indgå i 
behandlingsarbejdet.  

Det er af afgørende betydning for opbygningen af en større kapacitet på stråleområdet, 
at Universitetshospitalet Århus Sygehus har økonomisk mulighed for at tilknytte perso-
nale i overensstemmelse med stråleplanen og dennes konkrete udførelse, jf. rapporten 
fra den nedsatte styregruppe. 
  
Med henblik på at øge strålebehandlingskapaciteten vil Universitetshospitalet Århus Sy-
gehus forsøge at indgå aftale med personalet på Strålecentret om overarbejde og frivil-
ligt merarbejde, hvilket kan medføre yderligere driftsudgifter op mod 4 - 4,5 mio. kr. 
  
Det fremgår af rapporten, at det skal afklares, om den fysiske udbygning med to accele-
ratorer i Århus med åbning i 2010 skal ske i forbindelse med Århus Sygehus på Nørre-
brogade eller ved Skejby Sygehus. Det vil ikke være muligt at etablere 2 eks-
tra acceleratorer i 2010 i regi af Det Nye Universitetshospital. Der er således behov for, 
at der snarest udarbejdes forslag til anlægsprojekt for denne fysiske udbygning med 
henblik på senere forelæggelse for Regionsrådet.  
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Der er ligeledes behov for, at der snarest udarbejdes forslag til anlægsprojekt for etable-
ringen af et strålebehandlingsanlæg med åbning i 2009 og for en samtidig udbygning af 
Onkologisk Afdeling - jf. punkt 9 på dagsordenen.  
  
Indenrigs- og Sundhedsministeren har den 7. december 2006 offentliggjort en aftale 
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en særlig meraktivitetspulje på strålebehand-
lingsområdet. Det forudsættes, at puljen kan finansiere de øgede driftsudgifter forbundet 
med aktivitetsudvidelsen på Stråleafdelingen ved Århus Universitetshospital, Århus Sy-
gehus.  
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 1-30-31-06-V 

7.  Anlæg af Strålebehandlingsanlæg ved Regionshospitalet Herning med tilhøren-
de udbygning af Onkologisk Afdeling 

Resumé 

Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2006 godkendt Region Midtjyllands udskift-
nings- og implementeringsplan på stråleområdet, jf. punkt 8 på dagsordenen. Planen 
indebærer blandt andet en fysisk udbygning af strålebehandlingskapaciteten gennem 
etablering af et strålebehandlingsanlæg ved Regionshospitalet i Herning med to accelera-
torer. Ringkjøbing Amt har udarbejdet ideoplæg til byggeri af et strålebehandlingsanlæg 
ved Regionshospitalet Herning kombineret med en udbygning af Onkologisk Afdeling 
samme sted. Udvidelsen af den onkologiske afdeling omfatter etablering af et nyt senge-
afsnit og et onkologisk ambulatorium.  Det indstilles, at der med udgangspunkt i allerede 
udarbejdet ideoplæg og på baggrund af projekteringsbevilling af Ringkjøbing Amt på 5 
mio. kr. snarest muligt udarbejdes forslag til anlægsprojekt for et strålebehandlingsan-
læg med åbning i 2009, og at der sideløbende arbejdes på et anlægsprojekt for udbyg-
ning af Onkologisk Afdeling. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at administrationen på grundlag af allerede udarbejdet ideoplæg snarest muligt udarbej-
der forslag til anlægsprojekt for et strålebehandlingsanlæg med åbning i 2009, 
  
at der sideløbende arbejdes på et anlægsprojekt for udbygning af Onkologisk Afdeling på 
Regionshospital Herning, og 
  
at forslag til anlægsprojekt senere forelægges Regionsrådet. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2006 godkendt en udskiftnings- og implemen-
teringsplan for stråleområdet i Region Midtjylland, jf. punkt 8 på dagsordenen. 
  
Ifølge planen udvides kapaciteten ved en udbygning af antallet af acceleratorer fra syv i 
2006 til tretten i 2013 og ved en midlertidig kraftig udvidelse af åbningstiden. Den fysi-
ske udbygning sker ved snarest muligt at placere to acceleratorer i Herning, to i Århus 
og senere endnu to i Århus. 
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Ringkjøbing Amt har efter aftale med direktionen i Region Midtjylland påbegyndt plan-
lægningen af et strålebehandlingsanlæg på Regionshospitalet Herning, og Ringkjøbing 
Amtsråd har bevilget 5 mio. kr. til påbegyndelse af projekteringen.  
  
Der er i september 2006 udarbejdet vedlagte ideoplæg med tidsplan, dels til et strålebe-
handlingsanlæg, dels til en udbygning af den onkologiske kapacitet ved Regionshospita-
let Herning i form af et nyt sengeafsnit og et onkologisk ambulatorium. Med tilhørende 
tekniske rum, depoter og tilkoblinger til det eksisterende sygehus opereres der i ide-
oplægget med et byggeri på 5250 kvm. til en samlet pris på 144 mio. kr. Der er drifts-
mæssige fordele ved en placering af sengeafsnit og ambulatorium i en tæt bygnings-
mæssig sammenhæng med det kommende strålebehandlingsanlæg, og der vil ligeledes 
være fordele i forhold til tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige patientforløb.  
  
Ringkjøbing Amt har den 7. december 2006 fremsendt korrektioner til ideoplægget, bl.a. 
indeholdende en fremrykning af ibrugtagningstidspunktet af to acceleratorer fra oktober 
2009 til maj 2009. Fremrykningen forudsætter, at Herning Kommune inden udgangen af 
maj måned 2007 har gennemført arbejdet med en ny lokalplan for området, og at entre-
priseformen ændres fra traditionelle rådgiverudbud og delentrepriseudbud til totalentre-
priseudbud. 
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 1-30-54-06-V 

8.  Etablering af garantiklinikker i Region Midtjylland 

Resumé 

Baggrunden for etableringen af garantiklinikker i Region Midtjylland var et forbrug i 2005 
på ca. 100 mio. kr. på behandling af patienter på privathospitaler som følge af det udvi-
dede frie valg. Den overordnede model for garantiklinikker i Region Midtjylland blev ved-
taget af Forberedelsesudvalget den 23. august 2006. I løbet af efteråret 2006 er arbej-
det med etableringen af garantiklinikker igangsat og de første garantiklinikker forventes i 
drift primo 2007. Flere garantiklinikker sættes i drift i løbet af første halvår af 2007, lige-
som der stadig arbejdes med nye områder. Fordelingen af garantiklinikker har været 
forelagt det midlertidige Klinikforum den 2. oktober 2006 og Strategisk Sundhedsledel-
sesforum den 24. november 2006. Arbejdet med etableringen af garantiklinikker har 
endvidere været drøftet i Underudvalget for service, kvalitet, plan og struktur på sund-
hedsområdet den 20. december 2006. Underudvalget har med tilfredshed konstateret, at 
hospitalerne i regionen udviser stor interesse for etableringen af garantiklinikker. Med de 
nuværende indmeldinger vedrørende kapaciteten i garantiklinikkerne vil disse kunne 
dække ca. 60 % af aktiviteten inden for udvidet fritvalg på 2005-niveau. Dette svarer til, 
at ca. 5.500 patienter ville kunne få tilbudt en garantiklinikplads.Der forventes i løbet af 
2007 at være mulighed for at etablere garantiklinikker på yderlige en række områder.I 
forbindelse med etableringen af garantiklinikker foreslås anvendt ca. 11 mio. kr. til af-
hjælpning af flaskehalse. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen vedr. etablering af garantiklinikker tages til efterretning, 
  
at administrationen bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning af midlerne til 
afhjælpning af flaskehalse i forbindelse med etableringen af garantiklinikker, således at 
aktiviteterne kan iværksættes snarest muligt, og 
  
at afhjælpning af flaskehalse finansieres af de hertil afsatte 15 mio. kr i takststyrings-
modellen for Region Midtjylland. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

Den overordnede model for garantiklinikker i Region Midtjylland blev vedtaget af Forbe-
redelsesudvalget den 23. august 2006. Siden da har der været drøftelser og bilaterale 
møder med hospitalerne. Det er disse drøftelser og tilkendegivelser, der danner ud-
gangspunkt for de endelige aftaler om garantiklinikker på sygehusniveau. 
  
Garantiklinik-ordningen søger at opnå en fleksibel udvidelse/tilpasning af den eksiste-
rende aktivitet på afdelingerne. Garantiklinikker anvendes for at optimere udnyttelsen af 
kapaciteten på regionens egne hospitaler i behandlingen af Region Midtjyllands borgere. 
Der er to typer af garantiklinikker, en med bagstopperfunktion og en med meraktivitets-
aftale. 
  
Afhængig af typen følger forskellig afregningstakst, forpligtigelse og budgetansvar. Såle-
des er afregningstaksten 75 % af DRG-værdien for aktivitet på en garantiklinik med 
bagstopperfunktion, men til gengæld er der fuldt budgetansvar i tilfælde af, at der er 
patienter der benytter det udvidede frie valg på det pågældende behandlingsområde. For 
en garantiklinik med meraktivitetsaftale er afregningstaksten 55 % af DRG-værdien og 
budgetansvaret er mere begrænset, idet budgetansvaret maksimalt relaterer sig til 
manglende udført aktivitet i forhold til meraktivitetsaftalen. 
  
Med de bud, der er indkommet fra hospitalerne, vil garantiklinikordningen på årsbasis 
kunne dække ca. 60 % af udgiften til det udvidede frie valg, hvis behovet/efterspørgslen 
er den samme som i 2005. Dette svarer til, at ca. 5.500 patienter ville kunne få tilbudt 
en garantiklinikplads. 
  
Fordelingen af garantiklinikker har været forelagt det midlertidige Klinikforum den 2. 
oktober 2006 og Strategisk Sundhedsledelsesforum den 24. november 2006. Fordelingen 
af garantiklinikker kan ses af vedlagte oversigt. Som det fremgår heraf, har alle regions-
hospitaler budt ind på garantiklinikker. Der er dog enkelte behandlingsområder, der sta-
dig er under udredning ligesom placeringen af enkelte garantiklinikker endnu ikke er 
afklaret. Placeringen af disse garantiklinikker forlægges Klinikforum den 11. januar 
2007.Garantiklinikkerne igangsættes så hurtigt som muligt i takt med, at de er færdi-
gudredt. De første garantiklinikker ventes således i drift primo 2007. 
  
Arbejdet med etableringen af garantiklinikker har endvidere været drøftet i Underudval-
get for service kvalitet, plan og struktur på sundhedsområdet den 20. december 2006. 
Underudvalget har med tilfredshed konstateret, at hospitalerne i regionen udviser stor 
interesse for etableringen af garantiklinikker. 
  
I forbindelse med etableringen af garantiklinikker foreslås anvendt ca. 11 mio. kr. til af-
hjælpning af flaskehalse. Der er primært tale om anskaffelser af medicoteknisk udstyr, 
jf. vedlagte skema. Det foreslås, at direktionen/administrationen bemyndiges til at fore-
tage den endelige udmøntning af disse midler, således at aktiviteterne kan iværksættes 
snarest muligt, og at finansieringen sker via de hertil afsatte 15 mio. kr. i takststyrings-
modellen for Region Midtjylland. 
  
For en nærmere redegørelse for administrationen af garantiklinikordningen henvises til 
det vedlagte notat, hvor den konkrete garantiklinikordning er beskrevet . Der er ganske 
få ting, som er blevet opdateret i notatet, der har været brugt som oplæg til et møde 
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med regionshospitalerne den 5. december 2006, hvor administrationen og implemente-
ringen af garantiklinikordningen blev drøftet. 
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 1-30-70-06-V 

9.  Oversigt over større planelementer på sundhedsområdet til politisk behandling 
i 2007/2008 

Resumé 

På mødet i Forberedelsesudvalget den 13. november 2006, blev interim-
sundhedsplanen godkendt. I den forbindelse efterspurgte Forberedelsesudvalget en mere 
detaljeret oversigt over de større planelementer, der vil blive forelagt Regionsrådet i lø-
bet af 2007 og 2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at oversigten over større planelementer godkendes af Regionsrådet. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt og Mar-
tin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

På mødet i Forberedelsesudvalget den 13. november 2006 blev interim-sundhedsplanen 
godkendt. Der vedlægges en oversigt over de planelementer for sundhedsområdet, der 
vil blive forelagt Regionsrådet i løbet af 2007 og 2008. Planen er en uddybning af den 
oversigt over planelementer, der indgår i interim-sundhedsplanen. Oversigten omfatter 
en kort beskrivelse af de enkelte planelementer samt en angivelse af, hvornår de enkelte 
punkter forventes forelagt Regionsrådet. 
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 1-35-72-2-7 

10. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren 

Resumé 

Rapporten ”Løbende offentliggørelse af produktiviteten i sygehussektoren – anden del-
rapport” er offentliggjort i starten af december 2006. Bag rapporten står Danske Regio-
ner, H:S, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I 
målingen opgøres produktiviteten på regions-, amts- og sygehusniveau. Målingerne viser 
en betydelig variation i produktiviteten mellem enhederne på alle tre niveauer. 
  
Region Midtjylland har med en produktivitet, som er 6% højere end den gennemsnitlige 
produktivitet i hele landet, den højeste produktivitet af de fem regioner. Målingerne skal 
tages med forbehold. På det overordnede niveau som regioner og amter kan målingerne 
være udmærkede, men på sygehusniveau skal der tages forbehold for strukturelle for-
skelle mv. 

Forretningsudvalget indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning.  
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild og Alexander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Den netop offentliggjorte måling af produktiviteten i sygehussektoren viser, at hospita-
lerne i Region Midtjylland har en høj produktivitet. Produktiviteten er 6 % højere end 
landsgennemsnittet, og det højeste niveau i forhold til de fire andre regioner. Rapporten 
kan i sin helhed findes på følgende link på Sundhed.dk 
(http://www.sundhed.dk/Images/alle/myndighed_indenrigs_sundhed/pdf_filer/Delrappor
t%20II_Produktivitet.pdf) 
  
Rapportens indledning, som introducerer målingerne, er vedlagt sammen med Nyheds-
brev af 6. december 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der opsumerer resulta-
terne.   
  
Produktivitetsmålinger er et godt redskab til at sammenligne forskellige enheder, og til 
at belyse forskelle mellem enhederne. Målingerne er et godt udgangspunkt til at stille 
spørgsmål til nærmere analyse, og til at udveksle erfaringer vedrørende arbejdsgange, 
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organisering osv. mellem de forskellige enheder. Dette betyder også, at produktivitets-
målingerne ikke kan stå alene, men skal følges op med andre nøgletal og forklaringer på 
de relevante spørgsmål. Derfor skal det også sikres, at produktivitetsmålingerne indgår i 
en forbedringsproces, som kan fortælle hospitalerne hvor evt. potentialet for forbedrin-
ger findes. 
  
Region Midtjylland har taget hul på arbejdet med at arbejde videre med de landsdæk-
kende produktivitetsmålinger, og vil i 2007 arbejde videre med produktivitetsmålinger af 
hospitalerne i regionen. 
  
Den høje produktivitet i Regionen betyder også, at mulighederne for yderligere produkti-
vitetsstigninger er relativt sværere at realisere. I den vedtagne takststyringsmodel for 
hospitalerne for 2007 forudsættes dog mærkbare yderligere produktivitetsstigninger. 
  
Sundhedsvæsenet i Region Midtjylland har dermed et godt udgangspunkt, og har en re-
lativ høj produktivitet og produktivitetsstigning sammenlignet med tilsvarende organisa-
tioner. Der er således ikke noget der umiddelbart tyder på, at Region Midtjylland ikke 
har orden i produktiviteten eller styr på økonomien – givet de betingelser der er sat for 
at befolkningens behov for sundhedsydelser skal imødekommes. 
  
Resultaterne skal dog tages med forbehold, da der er mange forskellige mulige forklarin-
ger på forskelle i produktiviteten. Jo lavere niveau der måles på – dvs. hospitaler og 
specielt på afdelinger – jo større varsomhed skal målingerne anvendes med. Den store 
variation i produktivitetstallene for de enkelte Regionshospitaler i Hospitalsenhed Vest 
kan bl.a. skyldes dette forhold. 
  
Siden første udgave af det danske DRG-system i 2002 er der gjort et stort stykke arbej-
de omkring udviklingen af systemet og omkring datakvaliteten, men der er stadig en 
række forhold som skal løses. 
  
Hertil kommer, at DRG-systemet primært er baseret på 2 år gamle data. Det betyder 
f.eks., at hospitaler som er med til at sætte dagsordenen i forhold til indførelse af nye 
behandlinger og omlægninger af behandlingsforløb ikke får en rigtig afspejling af aktivi-
teten i DRG-systemet.  
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 1-30-72-1-7 

11. Forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjylland 

Resumé 

Med særlig forkus på Region Midtjylland gennemgås de vigtigste tal fra Sundhedsstyrel-
sens seneste publikation vedrørende forbruget af sundhedsydelser i Danmark. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at notat om forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjylland drøftes. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild og Alexander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte publikation om befolkningens forbrug af 
sundhedsydelser. Sundhedsforbruget belyses både på landsplan samt på regionsniveau, 
hvorfor publikationen giver en indikation af regionale forskelle i forbruget af sundheds-
ydelser. Med fokus på Region Midtjylland, sammenlignet med hele landet og de øvrige 
regioner, gennemgår vedlagte Notat om forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjyl-
land de vigtigste tal. 
  
I 2005 udgjorde den andel af befolkningen, der blev indlagt, 12,1 pct. af den samlede 
befolkning i Region Midtjylland. Det var den laveste procentdel sammenlignet med de 
øvrige regioner. Samtidig havde Region Midtjylland den næststørste befolkningsandel 
med lægeforbrug uden samtidigt brug af andre ydelser fra statistikken. Andelen var 41,1 
pct. 
  
En omregning af Sundhedsstyrelsens tal viser, at Region Midtjylland ligger under lands-
gennemsnittet, når det gælder antal udskrivninger pr. 1000 indbyggere. Det samme 
gælder for antallet af ambulante besøg pr. 1000 indbyggere, for skadestuebesøg og for 
besøg hos speciallæge. Til gengæld ligger Region Midtjylland over landsgennemsnittet, 
når det drejer sig om besøg hos almen læge pr. 1000 indbyggere. 
Region Midtjylland ligger også generelt under landsgennemsnittet, når det drejer sig om 
antallet af sundhedsydelser, som hver person med et forbrug i gennemsnit modtager, 
fordelt på patientkategorier. Tallene tyder således på, at sundhedsvæsenet i Region 
Midtjylland fungerer efter ”laveste effektive omsorgsniveau” (LEON-princippet). Tallene 
tyder ikke umiddelbart på, at der er et for højt forbrug af sundhedsydelser i Region Midt-
jylland. 
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For patientkategorien indlagte, har hver patient på landsplan i gennemsnit 1,71 udskriv-
ninger (og dermed indlæggelser), mens gennemsnittet i Region Midtjylland er lidt højere, 
nemlig 1,73 udskrivninger. En mulig forklaring på det lidt højere antal udskrivninger pr. 
patient i patientkategorien indlagte kan være, at de indlagte patienter i Region Midtjyl-
land er lidt tungere end de indlagte patienter set på landsplan.  
  
Når tallene bliver offentliggjort på kommuner, bliver det muligt at dykke ned i forskelle-
ne inden for regionen. Det bliver interessant at se på den lokale variation bag tallene for 
Region Midtjylland. 
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1-60-13-06-V 

12. Ansøgning om ændret prioritering af afsatte rådighedsbeløb til renovering af 
Regionshospitalet Odder, og overflytning af bevilling og rådighedsbeløb fra År-
hus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens 

Resumé 

Som led i fusionen mellem Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Horsens den 1. 
januar 2007 er der mellem Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, År-
hus Sygehus indgået aftale om, at Regionshospitalet Horsens overtager de resterende 
anlægsarbejder. På den baggrund foreslås overført bevilling og rådighedsbeløb vedrø-
rende år 2007 fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet 
Horsens. Det foreslås endvidere, at der som følge af ændringer i plangrundlaget sker en 
ændret anvendelse af en del af rådighedsbeløbet i 2007. Sagen er behandlet i Sund-
hedsudvalget i Århus Amt den 22. november 2006. Udvalget tiltrådte indstillingen.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at de frigjorte midler fra køkkenrenovering på Regionshospitalet Odder (1,3 mio. kr.) 
anvendes til nedlukning af køkkenet og til renovering af dagkirurgien på Regionshospita-
let Odder, og 
  
at der overføres bevilling og rådighedsbeløb (4,3 mio. kr.) vedrørende år 2007 fra Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens til brug i forbindelse 
med resterende anlægsarbejder på Regionshospitalet Odder. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild og Alexander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
  
Århus Amtsråd godkendte på møde den 3. december 2002 den samlede spareplan for 
2004 for Århus Amt. I henhold til planen er Regionshospitalet Odders funktionsvareta-
gelse ændret, således at hospitalet skal varetage en række dagfunktioner, herunder 
sammedagskirurgi, ambulatorium, røntgen, laboratorium mv. samt et kombineret senge- 
og hotelafsnit. 
  
Med henblik på bygningsmæssigt at understøtte den ændrede funktionsvaretagelse har 
Århus Amtsråd bevilliget anlægsbudget, og heraf er 1,3 mio. kr. afsat til køkken- og kan-
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tinefunktion og 3,0 mio. kr. til renovering og indretning af dagkirurgisk funktion og ope-
rationsafsnit. 
  
Fusion mellem Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Horsens, herun-
der overdragelse af anlægsarbejder 
  
Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Horsens fusionerede den 1. januar 2007. I 
den forbindelse er der mellem de to hospitaler bl.a. indgået aftale om, at Regionshospi-
talet Horsens afslutter de resterende anlægsarbejder, som består af køkkenrenovering 
og renovering af dagkirurgisk afsnit. 
  
Det indgik i planarbejdet omkring fusion af de to hospitaler, at madforsyningen til Regi-
onshospitalet Odder håndteres fra Regionshospitalet Horsens. Der er efterfølgende mod-
taget tilbud fra Det Danske Madhus i Odder om at overtage kostforsyningen til Regions-
hospitalet Odder. 
  
Tilbuddet fra Det Danske Madhus er drifts- og indholdsmæssigt samt økonomisk attrak-
tivt, hvorfor det er planlagt, at Det Danske Madhus skal forestå kostforsyningen fra pri-
mo 2007. 
  
Udgifterne til nedlukning af køkkenet på Regionshospitalet Odder er anslået til 0,3 mio. 
kr. Til renovering af køkkenfunktionen er der i den tildelte anlægsbevilling afsat 1,3 mio. 
kr. Efter at planen for kostforsyning er ændret, foreslås de frigjorte midler fra køkkenre-
novering i stedet anvendt til finansiering af renovering af dagkirurgien. Forslaget skal ses 
i lyset af, at etablering af herniecenter og knæcenter på Regionshospitalet Odder stiller 
større krav til forundersøgelseskapacitet og patientflow i dagkirurgien. 
  
Som led i overdragelsen af de resterende anlægsarbejder på Regionshospitalet Odder 
indstilles overflyttet bevilling og rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. vedrørende år 2007 fra 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens. Bevillingen og 
rådighedsbeløbet tages fra det til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus afsatte be-
løb til renovering af Regionshospitalet Odder.  
  
Sagen er behandlet i Sundhedsudvalget i Århus Amt den 22. november 2006. Udvalget 
tiltrådte indstillingen. Heri henvises til vedlagte ansøgning fra Regionshospitalet Horsens. 
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Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer der følger af forslaget (i 1.000 kr.) 
  

Budget 2007-pris- 
og lønniveau Bevilling Rådighedsbe- 

løb B2007 
Rådighedsbe- 
løb BO2008 

Rådighedsbe- 
løb BO2009 

Rådighedsbe- 
løb BO2010 

Bevillingsansøgning: 
Ansøgning om bevilling 
til køkken m.v. i Odder 
(ny bevilling under 
Regionshospitalet 
Horsens) 

4.300 4.300       

Finansieringsbehov i 
alt   4.300 0 0 0 

            
Finansiering: 
Bevilling til apparatur 
og ombygning i Odder 
(Århus Amts budget 
2006) 

-4.300 -4.300       

Finansiering i alt   -4.300 0 0 0 

            
Differens (virkning på 
kassen) 0 0 0 0 0 

  
Ved budgetlægningen for 2007 var det forudsat, at de afsatte rådighedsbeløb ville være 
forbrugt inden udgangen af 2006. Der er derfor ikke afsat bevillinger og rådighedsbeløb i 
Region Midtjyllands investeringsbudget for 2007. Forslaget indebærer således, at der 
oprettes to nye bevillinger under henholdsvis Regionshospitalet Horsens og Århus Uni-
versitetshospital, Århus Sygehus. 
  
Regionsrådet (Forberedelsesudvalget) har tidligere tiltrådt, at uforbrugte rådighedsbeløb 
fra 2006 under sundhedsområdet overføres til Region Midtjyllands budget. Når disse 
overførsler gennemføres (forventeligt i den tidlige sommer 2007), vil der under Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus, blive overført et beløb, som modsvarer den foreslå-
ede negative bevilling. 
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 1-30-15-06-V 

13. Driftsbudget 2007 for tre selvejende hospicer, Anker Fjord Hospice, Hospice 
Limfjorden og Hospice Djursland 

Resumé 

Region Midtjylland har overtaget tre tidligere amters forpligtelser i driftsoverenskomster 
med de selvejende hospicer Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjorden og Hospice Djurs-
land. Anker Fjord Hospice har været i drift siden august 2006, medens de to øvrige hos-
picer kommer i drift i løbet af 2007. Region Midtjylland har modtaget forslag til drifts-
budget 2007 for de tre hospicer. Det indstilles, at de foreslåede budgetter godkendes, og 
at administrationen med henblik på fastlæggelse af budget 2008 går i dialog med de tre 
hospicer på baggrund af erfaringerne med driften i 2007. Der indstilles endvidere en for-
ventet belægningsprocent for de tre hospicer, og det indstilles, at administrationen fast-
lægger en døgntakst til brug for afregning med andre regioner. Endelig indstilles det, at 
der først med virkning fra 2008 tages stilling til hospicernes ønsker om ret til overførsel 
af uforbrugte midler fra budgetår til budgetår. Udgifterne til driften af de tre hospicer er 
indarbejdet i Region Midtjyllands budget 2007.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at de fremsendte forslag til budget 2007 for Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjorden og 
Hospice Djursland godkendes, 
  
at der forventes en belægningsprocent på 85 på Anker Fjord Hospice, som har været i 
drift siden august 2006, 
  
at der forventes en belægningsprocent på 75 på Hospice Limfjorden og Hospice Djurs-
land, som begge åbner i løbet af 2007, og 
  
at administrationen på baggrund af en beregning af de samlede udgifter til den palliative 
indsats på hospicerne, inklusive bistanden fra de relevante regionshospitaler, fastlægger 
en døgntakst, som bringes i anvendelse i forbindelse med patienter fra andre regioner. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild og Alexander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har overtaget de tidligere Ringkjøbing, Viborg og Århus amters for-
pligtelser i driftsoverenskomster indgået med tre selvejende hospicer, Anker Fjord Hos-
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pice ved Hvide Sande, Hospice Limfjorden i Skive og Hospice Djursland i Rønde.Anker 
Fjord Hospice åbnede i august 2006 og er fra den 1. januar 2007 i fuld drift med 12 
pladser, Hospice Limfjorden åbner 12 pladser den 1. juni 2007, og den 1. september 
2007 er Hospice Djursland i drift med 15 pladser. 
  
De relevante amter drøftede samtidig med indgåelsen af driftsoverenskomster med de 
tre hospicer forventningen til et kommende driftsbudget. På baggrund af disse forvent-
ninger har hospicerne nu indsendt forslag til budget 2007. Ifølge de foreliggende drifts-
overenskomster skal de tidligere amter, nu Regionsrådet godkende det årlige forslag til 
driftsbudget. De tre hospicer har ved udformningen af det første års budget taget ud-
gangspunkt i erfaringerne fra andre danske hospicer i drift, og derudover bærer budget-
terne præg af de forskellige forudsætninger for de tre hospicer. F.eks. bygger opførelsen 
af Anker Fjord Hospice i høj grad på en enkelt stor donation, Hospice Limfjorden er op-
ført i tidligere sygehusbyggeri, og Hospice Djursland er i færd med at opføre et helt nyt 
byggeri på nyindkøbt grund. Den forventede årlige udgift til husleje for Anker Fjord ud-
gør således 1,2 mio. kr., for Limfjorden 1,5 mio. kr., og for Djursland 3,8 mio. kr.  
  
Der er andre variationer mellem de tre hospicers budgetter, f.eks. med hensyn til place-
ringen af udgifter til læge, psykolog m.v. Disse udgifter kan enten være placeret på bud-
gettet for hospice eller på budgettet for det regionshospital, med hvem hospicet samar-
bejder om palliativ lægelig og anden bistand. 
  
Alle tre hospicer har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Hospicepulje modtaget et 
etableringstilskud på 0,5 mio. kr. pr. plads og et driftstilskud på 0,25 mio. kr. pr. plads i 
to år. Etableringstilskuddet reducerer indirekte og driftstilskuddet reducerer direkte den 
regionale udgift. Kommunerne er i henhold til Sundhedsloven medfinansierende med et 
beløb på 1608 kr. pr. døgn for patienter på 67 år og derover og 804 kr. for patienter på 
under 67 år (2006-takst). Den kommunale medfinansiering reducerer den regionale ud-
gift. 
  
De tre hospicers forslag til driftsbudgetter er vedlagt: Budget Anker Fjord Hospice 2007 
, Budget Hospice Limfjord 2007   Budget Hospice Djursland 2007  inkl.Hospice Djurs-
lands personalebudget 2007 . Disse viser, at der i alt ved helårsdrift er tale om samlede 
driftsudgifter på ca. 54 mio. kr., som er fordelt som vist i tabellen. Til sammenligning er 
indsat helårsbudget og pris. pr. plads på Hospice Søholm i Århus. Hospice Søholm er et 
kommunalt drevet hospice med 9 pladser, hvoraf de 7 er forbeholdt borgere fra Århus 
Kommune og de to er forbeholdt borgere fra Region Midtjylland. De 9 pladser finansieres 
fifty/fifty mellem kommune og amt, medens de to sidste pladser er omfattet af den al-
mindelige finansiering af hospicepladser.   
  
Mio. kr. Anker Fjord Limfjorden Djursland  Søholm 
Helårsbudget 17,8 13,4 22,4   13,3 
Pris pr. plads 1,48 1,11 1,49   1,48 
  
I 2007 vil der på grund af de forskellige idriftsætningstidspunkter imidlertid kun være 
tale om driftsudgifter på ca. 34 mio. kr. fordelt således: 
  
Anker Fjord Limfjorden Djursland 
17,8 8,4 7,8 
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2007 er et opstartsår for Hospice Limfjorden og Hospice Djursland, hvorfor der forventes 
en belægningsprocent på 75 for de to hospicer. Anker Fjord Hospice har været i drift 
siden august 2006, og Ringkjøbing Amt har for 2007 fastlagt den forventede belæg-
ningsprocent til 85.  
  
Administrationen vil snarest udarbejde en døgntakst for hver af de tre hospicer, som skal 
anvendes i forhold til afregning for patienter fra andre regioner. Døgntaksten vil blive 
beregnet på baggrund af den fastlagte belægningsprocent og med indregning af udgif-
terne til palliativ bistand fra regionshospitalerne i Herning, Viborg og Randers Centralsy-
gehus. 
  
Administrationen vil – inden fastlæggelse af budget 2008 – sammen med ledelsen for de 
tre hospicer grundigt gennemgå erfaringerne fra 2007 hvad angår blandt andet budget-
tets størrelse og sammensætning, belægningen på pladserne, personalesammensætnin-
gen og samarbejdet med sygehusene om lægelig og anden palliativ bistand. 
  
Hospice Limfjorden og Hospice Djursland har anmodet om ret til overførsel af uforbrugte 
budgetmidler fra budgetår til budgetår. Det er administrationens vurdering, at stillingta-
gen til dette spørgsmål bør afvente godkendelsen af budget 2008, jævnfør usikkerheds-
momenterne vedrørende driften i opstartsåret 2007. 
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 1-21-6-06-V 

14. Godkendelse af anlægsbevillinger til hospitalerne til indkøb af medicoteknisk 
udstyr 

Resumé 

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 250 mio. kr. på anlægsbudgettet til ind-
køb af medicoteknisk udstyr m.v. Heraf er direktionen bemyndiget til at gennemføre en 
udbudsproces inden for en beløbsramme på 200 mio. kr., og Medico Teknisk Afdeling har 
med udgangspunkt i ønsker til apparaturanskaffelser fra hospitalerne udarbejdet et for-
slag til fordeling. Forslaget blev accepteret af Lederforum for Økonomi den 6. december 
2006. Det foreslås, at der på baggrund af den udarbejdede fordeling gives anlægsbevil-
linger til indkøb af medicoteknisk udstyr, og der er udarbejdet et forslag til finansiering. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der gives anlægsbevillinger til hospitalerne og direktionen til indkøb af medicoteknisk 
udstyr, jf. nedenstående fordeling i tabel 1, 
  
at 200 mio kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2007 til medicoteknisk udstyr 
og 27,2 mio. kr. finansieres af hospitalernes driftsbudgetter, jf. kolonnen "Eget bidrag" 
i nedenstående tabel 1, og 
  
at direktionen bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning af 30 mio. kr. til 
anæstesiudstyr og 11,5 mio. kr. til uforudsete udgifter. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild og Alexander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 250 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2007 til 
indkøb af medicoteknisk udstyr m.v. 
  
Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkendte den 8. marts 2006, at direktio-
nen i Region Midtjylland bemyndiges til at gennemføre en udbudsproces vedrørende an-
skaffelse af medicoteknisk udstyr på de somatiske sygehuse i 2007 indenfor en beløbs-
ramme på 200 mio. kr. 
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På denne baggrund har Medico Teknisk Afdeling med udgangspunkt i ønsker til appara-
turanskaffelser fra sygehusene udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne. Forslaget 
blev accepteret af Lederforum for Økonomi den 6. december 2006. 
  
Formålet med at afsætte en fælles pulje til indkøb af medico teknisk udstyr er at sikre, 
at der tilvejebringes og anvendes midler på apparaturanskaffelser og at sikre en koordi-
nering af indkøbene hospitalerne imellem.  
Medico Teknisk Afdeling har registreringer/arbejder på at få registreret det medico tekni-
ske udstyr i hele Region Midtjylland. Denne registrering anvendes bl.a. i forbindelse med 
koordination af indkøb og i forbindelse med udvælgelse af særlige indsatsområder. 
  
Midlerne til indkøb af medico teknisk udstyr er som udgangspunkt opdelt i to puljer: 
  

• Pulje 1 
Pulje til indkøb af mindre udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert ho-
spital, fordelt efter bruttobudget. Ved køb fra denne pulje finansieres 75 % af 
udgiften af puljen, mens de resterende 25 % finansieres af hospitalernes eget 
driftsbudget 
Hospitalerne disponerer selv over deres del af puljen. Medico Teknisk Afdeling 
får ansøgningsskemaer for de enkelte apparaturer og giver en medico teknisk 
vurdering og et forslag til investeringer i det efterfølgende år. Forslaget drøf-
tes i Lederforum for økonomi. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, 
som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes. 

• Pulje 2 
Pulje til enkelt investeringer på over 2 mio. kr. eller til større fælles temaer. I 
2007 har man valgt anæstesiapparater som fælles tema, og for 2008 plan-
lægger man at se på intensiv udstyr. Det skønnes, at cirka ¾ af midlerne skal 
gå til genanskaffelser, mens den resterende ¼ skal anvendes til teknologi-
spring. Hele investeringen finansieres fra puljen. 
  
Forslag til prioritering af puljen sker i samarbejde mellem regionsadministrati-
onen, hospitalerne og Medico Teknisk Afdeling. Forslaget drøftes i Lederforum 
for økonomi, hvorefter det sendes til godkendelse i Regionsrådet.   

  
Der foreslås samlet givet bevilling på 200 mio. kr. fordelt således:  

 95 mio. kr. foreslås givet til indkøb af mindre udstyr (pulje 1), og fordelingen 
mellem hospitalerne foreslås at ske på baggrund af hospitalernes bruttobudget. 
Her er forudsætningen endvidere, at 75 % betales fra puljen, mens hospitalet 
selv betaler de resterende 25 %. 
 

 63,5 mio. kr. foreslås givet til hospitalerne til større anskaffelser (pulje 2), som 
omfatter enkelt-anskaffelser på over 2 mio. kr. Det drejer sig f.eks. om CT-
scanner til Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Århus Syge-
hus; analyseapparatur til Klinisk Biokemi på Århus Universitetshospital, Skejby, 
Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg; hjertemedicinsk rønt-
genudstyr til Regionshospitalet Viborg og gennemlysningsudstyr til Regionshospi-
talet Holstebro. 
 



 

 

Regionsrådet 7. februar 2007 
 

97 

 30 mio. kr. afsættes i en pulje til indkøb af anæstesiudstyr, idet en stor del af det 
nuværende udstyr er mere end 10 år gammelt og ikke længere tidssvarende. 
 

 11,5 mio. kr. afsættes i en pulje til uforudsete udgifter. 

Midlerne gives som en samlet anlægsbevilling til det enkelte hospital, således at der af-
lægges ét anlægsregnskab pr. hospital. 
  
Puljen til anæstesiudstyr samt til uforudsete udgifter foreslås endeligt udmøntet af direk-
tionen. 
  
Fordelingen på hospitaler fremgår af nedenstående tabel. 
  
Tabel 1: Foreslået fordeling på hospitaler af budget til medicoteknisk udstyr 
(mio. kr. 2007 p/l) 
  
  Pulje 2 Pulje 1 I alt Eget bidrag I alt incl. 

eget bidrag 
Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus 

17,2 28,3 45,5 9,4 54,9 

Århus Universitetshospital, 
Skejby* 

12,7 19,5 32,2 5,6 37,8 

Regionshospitalet Viborg 
** 

9,1 13,4 22,5 0,0 22,5 

Regionshospitalet Vest 11,4 16,0 27,4 5,3 32,7 

Regionshospitalet Horsens 
Brædstrup 

6,9 6,2 13,1 2,1 15,2 

Regionshospitalet Randers 5,0 7,9 12,9 2,6 15,5 

Regionshospitalet Silke-
borg* 

1,2 3,7 4,9 2,2 7,1 

Direktionen 41,5 0,0 41,5 0,0 41,5 

I alt 105,0 95,0 200,0 27,2 227,2 
  
*Der er en omflytning på 2,8 mio. kr. fra Regionshospitalet Silkeborg til Århus Universitetshospital, Skejby, som ved-
rører midler fra apparatur, som Skejby ikke kunne nå at indkøbe i 2006, hvorfor Silkeborg fik lov til at fremrykke 
nogle anskaffelser fra 2007 til 2006. 
** Udgifterne til apparatur har tidligere været afholdt centralt i Viborg Amt, hvorfor hospitalet ikke har budget til 
egenfinansiering 
  
Anlægsbevilling foreslås givet til det enkelte hospital jf. sidste kolonne "I alt incl. eget 
bidrag" i ovenstående tabel. De 200 mio. kr. i kolonnen "I alt" foreslås finansieret af det 
afsatte rådighedsbeløb til medicoteknisk udstyr i anlægsbudgettet for 2007, mens hospi-
talernes eget bidrag i kolonnen "eget bidrag" foreslås finansieret af det enkelte hospitals 
driftsbudget, således at beløbet overføres fra drift til anlæg. 
  
En samlet oversigt over hvilket udstyr, der indkøbes, kan ses på sagen. 

  



 

 

Regionsrådet 7. februar 2007 
 

98 

1-15-10-06-V 

15. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt 
"Fra Hav til Hav" 

Resumé 

KulturPrinsen i Viborg ansøger på vegne af det regionale børnekulturnetværk om tilskud 
til PR og dokumentation af projektet ”Fra Hav til Hav”. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, 
bevilges 165.000 kr. til projektet "Fra hav til hav". 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild, Alexander Aagaard og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behand-
ling. 

Sagsfremstilling 

Ansøgningen blev behandlet af Forretningsudvalget den 2. januar 
2007. Forretningsudvalget var principielt positivt indstillet til ansøgningen, men anmode-
de KulturPrinsen om at fremsende en redegørelse for det samlede projekt, før der tages 
endelig stilling til ansøgningen. 
  
Kulturprinsen har nu fremsendt en samlet redegørelse for projektet, hvoraf det fremgår, 
at: 
  

 Det regionale børnekulturnetværk vil synliggøre børn og børnekultur i Region 
Midtjylland i begyndelsen af 2007.  

 De 19 kommuner i regionen opfordres til at deltage i projektet med deres børne- 
og kulturinstitutioner.  

 Kulturprinsen ønsker at få de mange institutioner til at samarbejde i et fælles 
kunstnerisk projekt: Skoler, daginstitutioner, museer, biblioteker, billed-, drama- 
og musikskoler.  

 Alle børn i Region Midtjylland mellem 0 og 14 år, dvs. ca. 250.000 børn og deres 
arbejds- og mødesteder inviteres til at deltage.  

 Ud fra temaet ”Det bedste sted for mig” skaber børnene deres eget banner ud fra 
nogle givne rammer. De kunstneriske institutioner i kommunerne bidrager med 
nødvendig inspiration.  
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 I hver af regionens 19 kommuner samles de mange farverige bannere til en lokal 
præsentation i uge 12. Derefter samles alle bannerne til en kæmpemæssig uden-
dørs installation den 30. marts 2007 på et indtil videre hemmeligt sted i eller ved 
Viborg.  

 Kunstneren og arkitekten Thomas Kruse fra Århus ansættes som kunstnerisk tov-
holder.   

 Der er nedsat en styregruppe på tværs af regionen, såvel fagligt som geografisk. 
KulturPrinsen, udviklingscenter for kultur med børn og unge, står som koordina-
tor af projektet.  

 Projektet ikke skal ses som et enkeltstående fænomen, men som et startskud til 
et praktisk netværkssamarbejde mellem de mange børne-, kunst- og kulturinsti-
tutioner i den nye region. Dette fælles tiltag skal bidrage til at styrke og udvide 
det allerede eksisterende formelle samarbejde samt synliggøre de nye muligheder 
for samarbejde i den nye region.  

 Projektet skal ses i et udviklingsperspektiv, og som et startskud til et tilbageven-
dende samarbejde i netværket, som hvert eller hvert andet år vil søsætte et 
kunstnerisk projekt af høj kvalitet. Gennem projekter af denne karakter vil regio-
nens identitet udvikles og synliggøres. Den fælles event vil næste gang finde sted 
et andet sted i regionen. 

  
Det samlede budget for projektet lyder på 535.000 kr. Udgifterne går til kunstnerhono-
rarer, transport, materialer, administration samt PR og dokumentation. Finansieringen 
sker iflølge ansøgningen via tilskud fra de deltagende kommuner, medfinansiering fra 
KulturPrinsen og de deltagende institutioner, sponsorbidrag og tilskud fra Region Midtjyl-
land. 
  
Budgettallene er beregnet med udgangspunkt i, at alle kommuner i regionen ønsker at 
deltage i projektet. Antallet af deltagende institutioner er anslået.  
  
KulturPrinsen understreger, at både udgifter og indtægter i projektet er variable. Projek-
tet kan gennemføres med større eller mindre udgifter og indtægter, alt efter hvor mange 
kommuner og institutioner, der deltager. 
  
Dette gælder dog ikke honorar til den eller de deltagende kunstnere, og det gælder ikke 
tilskud til PR. 
  
Vedrørende udgifterne til kunstnerne søges honoraret dækket af de deltagende kommu-
ner med en gradueret betaling efter kommunestørrelse. I tilfælde af at disse indtægter 
bliver lavere end anslået, er der taget højde for, at honoraret kan betales af KulturPrin-
sens driftsbudget for 2007. 
  
Region Midtjylland ansøges om 165.000 kr. specielt til PR, dokumentation og formidling 
af projektet. Da en professionel gennemført PR-kampagne er en forudsætning for at nå 
ud til kommuner og institutioner, må et tilskud hertil således betragtes en fast størrelse, 
uanset hvilket omfang projektet i øvrigt får. 
  
Projektets PR og dokumentationsdel består ifølge ansøgningen af:  

 Flyers til orientering/appetitvækker. Samme anvendes som plakat. 
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 En hjemmeside på projektet med hyppig opdatering. Hjemmesiden skal synliggø-
re og informere om projektet i forhold til de mange medvirkende, såvel kulturin-
stitutioner, børneinstitutioner, medvirkende børn, deres voksne og andre borgere.  

 Flyers og ekstra PR omkring den afsluttende event. 
 Dokumentation af projektet i form af et power-point show samt en handy publi-

kation med billeddokumentation og kort tekst.  
 Professionelle fotografier og en række journalistisk bearbejdede tekster skal bru-

ges på forskellig vis i PR-strategien: I flyers, på hjemmesiden, i pressemeddelel-
ser samt  i dokumentationsdelen, som består af et power-point show og en lille 
handy publikation med billeddokumentation og en kort tekst. 

    
Ansøgningen blev behandlet på det midlertidige Underudvalg for kultur, turisme og ople-
velsesøkonomi den 28. november 2006.Udvalget fandt, at projektet har betydning for 
udviklingen af kultur i Region Midtjylland og indstiller, at ansøgningen godkendes med et 
tilskud på det ansøgte beløb 165.000 kr. til projektets PR- og dokumentationsdel. Belø-
bet afholdes af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle akti-
viteter. 
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 1-15-10-06-V 

16. Ansøgning om støtte til Børne- og ungdomsfestival i Viborg i april 2007 

Resumé 

Viborg Kommune ansøger Region Midtjylland om tilskud til medfinansiering af et anima-
tions-spot til markedsføring af Børne- og ungdomsteaterfestival i Viborg, i april 2007. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiivitere-
ter, bevilges 75.000 kr. til medfinansiering af et animations-spot til markedsføring af 
Børne- og Ungdomsteaterfestivalen i Viborg i perioden 15. - 22. april 2007 under forud-
sætning af, at materialet distribueres i hele regionen, således som det er beskrevet i 
redegørelsen for PR-strategien og under forudsætning af, at Region Midtjylland kredite-
res synligt for den økonomiske støtte. 
  
Birgit Jonassen tog forbehold. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild, Alexander Aagaard og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behand-
ling. 

Sagsfremstilling 

Viborg kommune er i 2007 vært for den årlige Børne- og Ungdomsteaterfestival. Festiva-
len, der betegnes som verdens største af sin art, arrangeres hvert år af Teatercentrum, 
der er en institution under Kulturministeriet, i samarbejde med en eller flere kommuner i 
landet. Den lokale finansiering har traditionelt været delt mellem værtskommunerne og 
amtet. 
  
Festivalen er dansk børneteaters store udstillingsvindue. Ikke alene kommer teaterar-
rangører fra hele landet for at orientere sig og for at købe forestillinger. På grund af 
dansk børneteaters stærke internationale renomme besøges festivalen også hvert år af 
mange udenlandske teaterfolk og teaterarrangører. 
  
Festivalen vil blive afviklet i perioden 15. – 22. april 2007. Den vil ifølge ansøgningen 
foregå i Viborg kommune med tråde ud i regionen. Der vil deltage omkring 100 teatre i 
festivalen, som i løbet af festivalugen hver vil spille 2 – 3 forestillinger rundt om på sko-
ler og lignende i området. På selve festivalen, der afvikles i den sidste weekend, vil der 
vil der derudover blive vist ca. 150 forestillinger. 
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Viborg Kommune ansøger Region Midtjylland om et tilskud på 75.000 kr. til delvis dæk-
ning af udgifterne til et animationsspot, som skal være med til at markedsføre festivalen. 
  
Festivalarrangørerne har indgået et samarbejde med det lille produktionsselskab Happy 
Flyfish om at skabe et animationsspot, der fortæller om festivalen i et sprog, som værd-
sættes af børn og unge – og på en måde som fanger deres interesse og opmærksomhed. 
Happy Flyfish har hjemme i Viborg og har rod i Animationsværkstedet. 
  
Ansøgeren har efter anmodning sendt en særlig redegørelse for festivalens markedsfø-
ringsstrategi og animationsspottets placering heri. Af redegørelsen fremgår det, at:  

 Fordi erfaringer fra tidligere festivaler viser, at der ofte kommer for få lokale til 
den del af festivalen, som afvikles i løbet af festivalweekenden, har man i sam-
menhæng med produktionen af animationspottet udviklet en ny strategi for 
kommunikationen og anvendelsen af forskellige medier.  

 Det nye og centrale i markedsføringen af festivalen er anvendelsen af nye elek-
troniske medier. Disse tages i anvendelse i et forsøg på at nå frem til den centra-
le målgruppe – børn og unge – ved at anvende de medier, som disse anvender i 
deres daglige kommunikation med hinanden. Her tænkes specielt på sms’er via 
mobiltelefon og på e-mails.  

 Der oprettes en særlig platform på festivalens hjemmeside, hvorfra det er muligt 
for børnene at sende elektroniske postkort med små animationsspots til hinanden 
via deres computer. Herfra kan det elektroniske postkort også downloades til mo-
biltelefon og derefter bruges i sms-kommunikationen.  

 For at skabe interesse for at anvende denne platform i deres interne kommunika-
tion er anvendelsen kædet sammen med en konkurrence om, hvem der kan sen-
de flest mulige sms’er og mails via platformen.  

 Der udsendes flyers om festivalen til alle børnebiblioteker, skolebiblioteker, bør-
neteatre, børnekulturkonsulenter i hele Region Midtjylland. DVD’en med animati-
onsspottet om børneteaterfestivalen vil desuden blive udsendt til samtlige børne-
biblioteker m.fl. i Region Midtjylland.  

 På denne måde forventes det, at rigtig mange børn indbyrdes vil kommunikere 
med hinanden om festivalen og dermed udbrede kendskabet til denne. 

De samlede udgifter til festivalen er budgetteret til 3,650 mio. kr. (Nedjusteret fra 3,7 
mio. kr.) Viborg Kommune bidrager med 2 mio. kr., staten med 1,2 mio. kr. mens de 
resterende 500.000 kr. søges finansieret via sponsorbidrag og tilskud fra fonde. 
De samlede udgifter Festivalens PR aktiviteter er iflg. de seneste oplysninger fra ansøge-
ren nedjusteret til 952.000 kr. (I budgettet, som blev fremsendt 3. okt. 2006 er de op-
gjort til 995.000 kr. De 877.000 kr. som nævnes i PR-redegørelsen er eksklusive et for-
ventet tilskud fra Region Midtjylland). 
  
Produktionen af animationsspottet er budgetteret til 267.000 kr. 
  
Siden ansøgningen blev fremsendt til Region Midtjylland d. 3. oktober 2006 har festiva-
lens arrangører af tidsmæssige årsager været nødt til at sætte produktionen af animati-
onsspottet i gang og dertil inddrage en del af de midler, der oprindeligt var afsat til an-
dre formål indenfor PR-budgettet. Et tilskud fra Region Midtjylland til projektet vil derfor 
nu primært blive brugt til produktion og distribution af dvd’er i hele det midtjyske områ-
de. 
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Administrationen bemærker at: 

 Børne- og ungdomsteaterfestivalen er både en national og international begiven-
hed. Den matcher fuldt ud de kvalitetskriterier og de krav om regional interesse, 
der er beskrevet i administrationsgrundlaget for kulturområdet, som regionsrådet 
vedtog den 10. januar 2007. Hvad det specifikke formål – animationspottet – an-
går, er der tale om et projekt, der i bredere forstand er med til at styrke det regi-
onale animationsproduktionsmiljø, en af Region Midtjyllands potentielle styrkepo-
sitioner. 

  
Ansøgningen er blevet behandlet i det midlertidige Underudvalg for kultur, turisme og 
oplevelsesøkonomi den 28. november 2006. Udvalget anmodede ansøgeren om at frem-
sende en redegørelse for festivalen PR-strategi. Det indstilles, at der bevilges 75.000 kr. 
under forudsætning af, at materialet distribueres i hele regionen, således som det er 
beskrevet i redegørelsen for PR-strategien og under forudsætning af, at Region Midtjyl-
land krediteres synligt for den økonomiske støtte. 
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 1-30-230-06-V 

17. Forslag til samarbejdsaftale og budget for det forberedende arbejde med 
letbaneprojekt i Århus-området 

Resumé 

Midttrafik anmoder om en udtalelse til forslag til samarbejdsaftale og budget for det for-
beredende arbejde med letbaneprojekt i Århus-området.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at forslag til samarbejdsaftale og budget for det forberedende arbejde med letbanen i 
Århus-området godkendes, og  
  
at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling reserveres 236.000 kr. til finan-
siering af Region Midtjyllands andel af udgifterne til det forberedende arbejde 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild, Alexander Aagaard og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behand-
ling. 

Sagsfremstilling 

Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikselskabet besluttede på møde den 20. 
december 2006, at udsende forslag til samarbejdsaftale og budget til udtalelse hos Regi-
on Midtjylland, Århus, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg og Odder Kommune 
inden fornyet behandling i bestyrelsen den 22. februar 2007. 
  
På et møde i Århus den 8. november 2006 blev der opnået politisk enighed om at arbej-
de videre med virkeliggørelsen af visionen om en letbane i Østjylland, og at forankre 
arbejdet i et udviklingssekretariat, der etableres i Midttrafik. Udviklingssekretariatet skal 
sammen med Region Midtjylland, involverede kommuner og stat stå for det administrati-
ve arbejde.  
  
Formålet med letbaneprojektet er at styrke udviklingsmulighederne i Østjylland ved at 
give den kollektive trafik et kvalitetsløft, så flere benytter den kollektive trafik og træng-
selsproblemer mindskes.  
  
Vedlagte forslag til samarbejdsaftale fastlægger rammerne for samarbejdet om udvik-
ling, administration og markedsføring af letbaneprojektet. Der etableres en styregruppe 
bestående af ledende embedsmænd fra de deltagende parter og en projektgruppe (ar-
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bejdsgruppe) med deltagelse fra Region Midtjylland, Århus Kommune og Midttrafik. Øv-
rige berørte kommuner får invitation til deltagelse i gruppen. Staten inviteres ligeledes til 
deltagelse i samarbejdet. 
  
Arbejdet vil i 1. etape bestå i udarbejdelse af en trafikmodel, der tager udgangspunkt i 
det udredningsarbejde med letbaner som Århus Kommune og Århus Amt i 2005/2006 
har gennemført. Endvidere vil der skulle udarbejdes en nærmere beskrivelse af indhold 
og økonomi for en VVM-undersøgelse, hvorefter staten ansøges om medfinansiering her-
til, jfr. indgået trafikaftale mellem Regeringen, Det radikale venstre og Dansk Folkeparti. 
  
Udgifterne til det forberedende arbejde mellem de deltagende parter foreslås fordelt så-
ledes: 
  
Århus Kommune: 60 % 
Region Midtjylland 20 % 
Syddjurs, Norddjurs, Odder, Favrskov og Skanderborg Kommuner, hver 4 % 
  
Trafikministeriet vil blive ansøgt om midler til finansiering af projekter. 
  
Udkast til budget 2007 for letbanesamarbejdet viser en samlet udgift på ca. 1,2 mio. kr. 
Region Midtjyllands andel udgør 236.000 kr. Beløbet vil skulle afholdes af Region Midtjyl-
lands midler til regional udvikling, tilskud til trafikselskaber. Budgettet indeholder udgif-
ter til ansættelse af 1 person i udviklingssekretariatet, overhead, information, borgerind-
dragelse, undersøgelser og konsulentbistand.  
  
Formålet med den kortsigtede finansiering er at sikre, at der hurtigt kan etableres et 
udviklingssekretariat, der vil kunne arbejde målrettet på opgaven. Når størrelsen af sta-
tens medfinansiering er kendt og kan budgetteres tages udgifterne op til ny behandling 
blandt parterne. Ligeledes vil finansiering af senere anlægsinvesteringer og driftsudgifter 
først kunne aftales, når det er muligt at budgettere mere konkret.  
  
Der er ingen lovmæssige hindringer for, at Region Midtjylland bidrager økonomisk til det 
forberedende arbejde, idet der er tale om et udvidet administrativt tilskud til Midttrafik. 
Derimod vurderes der ikke hjemmel til, at regionen på sigt bidrager økonomisk til anlæg 
og drift af letbanen, men dette er ved at blive undersøgt. 
  
Region Midtjyllands tilskud til Midttrafiks administration udgør i 2007 ca. 48 mio. kr., 
svarende til ca. 41 % af de samlede udgifter. 
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 1-30-129-06-V 

18. Befordring af kørestolsbruger på Odderbanen 

Resumé 

Forberedelsesudvalget vedtog på møde den 13. december 2006 at oversende sag om 
befordring af kørestolsbruger på Odderbanen til Udvalget for regional kollektiv trafik og 
infrastruktur med henblik på udarbejdelse af en indstilling til Forretningsudvalget og Re-
gionsrådet i februar 2007. Den nuværende ordning, som Århus Amt/Odderbanen har 
tilbudt kørestolsbrugeren, er forlænget med to måneder frem til udgangen af februar 
2007.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at det meddeles Odderbanen og Midttrafik, at den ordning, Odderbanen tilbyder køre-
stolsbrugeren, ikke videreføres efter udgangen af februar 2007. 
  
Anne Marie Touborg, Jonas Dahl og Henrik Qvist tog forbehold. 
  
Bent Hansen og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede et ændringsforslag om, at sagen sendes 
tilbage til administrationen til fornyet vurdering. 
  
For ændringsforslaget stemte Jonas Dahl, Anne Marie Touborg, Henrik Qvist, Ulla Fasting 
og Kate Runge.  
 
De øvrige tilstedeværende regionsrådsmedlemmer stemte imod. 
  
Indstillingen fra Forretningsudvalget blev vedtaget. 
 
Jonas Dahl, Anne Marie Touborg, Henrik Qvist, Ulla Fasting og Kate Runge stemte imod. 
  
Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Preben Andersen, Alice Espeholt, Martin 
Merrild, Alexander Aagaard og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behand-
ling. 

Sagsfremstilling 

Sagen drejer sig om befordring af en 17-årig handicappet skoleelev bosiddende i Odder, 
som i el-scooter dagligt ønsker at benytte Odderbanen til og fra skole i Århus. Århus Amt 
har bevilget den handicappede en minibus med lift til at dække et væsentligt kørselsbe-
hov til daglige aktiviteter, men af hensyn til samvær med skolekammerater øn-
sker vedkommende at benytte Odderbanen. Bevilling af minibus er givet under forud-
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sætning af, at familien selv varetager kørslen. Odder Kommune vil dog kunne tilbyde 
chauffør, hvis familien måtte være forhindret i selv at løse opgaven. 
  
På grund af besværlige adgangsforhold på de nuværende tog ved Odderbanen er det 
nødvendigt, at personale ved Odderbanen yder assistance til kørestolsbrugere. Assistan-
cetilbuddet skal planlægges i samarbejde med kørestolsbrugeren, da Odderbanen er 
enmandsbetjent, og hvor der normalt kun er én togrevisor på vagt i dagtimerne på 
hverdage. Kørestolsbrugeren kan således ikke forvente at blive befordret på bestemte 
afgange og skal være indstillet på, at afgangstidspunktet flyttes. 
  
Odderbanen har i oktober 2006 udarbejdet vedlagte redegørelse om sagen, hvori de res-
source- og arbejdsmiljømæssige forhold er beskrevet. 
  
Det fremgår af redegørelsen, at det tager en togrevisor mellem ½-1 minut ekstra at 
læsse en kørestol, mens det vil tage lokomotivføreren 1-3 minutter længere. I situatio-
ner hvor overkørsler ved Øllegårdsvej og Sletvej er aktiveret, når toget holder ved Gun-
nar Clausensvej, vil det medføre væsentlige trafik- og sikkerhedsproblemer i myldreti-
den. 
  
Assistancen indebærer håndtering af ca. 20 kg tunge ramper, som skal løftes ud af to-
get, foldes ud og monteres i døren. BST har besigtiget forholdene og vurderer, at hånd-
teringen og vægten ikke udgør et problem så længe det kun forekommer sporadisk. Men 
ved regelmæssig handicapbefordring skal der monteres elektriske lifte i togene for over-
holdelse af Arbejdstilsynets regler. Montering af lifte vurderes at koste ca. 2,8-3,0 mio. 
kr. 
  
Århus Amt har vurderet, at en binding af togrevisorer til bestemte afgange vil svække 
billetkontrollen og reducere indtægterne. En udvidelse af serviceniveauet vil medføre 
væsentligt flere udgifter til assistance og en mere uhensigtsmæssig afvikling af trafikken 
i myldretiden. 
  
Odderbanen understreger, at da befordring af kørestolsbrugeren sker i myldretiden, hvor 
det i forvejen er vanskeligt at overholde køreplanen, bliver mange andre passagerer for-
sinkede, og de kan få problemer med at nå andre forbindelser. Odderbanen har måttet 
afvise andre handicappede, fordi banen ikke har haft ressourcerne til at betjene dem. 
  
De nuværende togsæt forventes udfaset inden udgangen af 2008 og erstattet med nye 
tog med niveaufri indstigning, hvor kørestolsbrugere selv eller ved hjælp af ledsager kan 
komme ud og ind af toget.  
  
Århus Amt har forespurgt Odder Kommune om medfinansiering af det ekstra personale-
forbrug på Odderbanen. Hertil har kommunen svaret, at den vil behandle sagen, hvis der 
kommer en anmodning fra den handicappedes familie. En sådan anmodning vil først væ-
re relevant, hvis den nuværende ordning med assistance ophører. 
  
Århus Amts udvalg for Miljø og Trafik besluttede på mødet den 30. november 2006 at 
opretholde tilbuddet om assistance til kørestolsbrugeren frem til 1. januar 2007, hvor 
Region Midtjylland har overtaget ansvaret for finansieringen af Odderbanen. Samtidig 
præciseres det i banens rejseregler, at der indtil indsættelse af nye togsæt ikke 
kan påregnes fast daglig assistance til kørestolsbrugere, og at kørestolsbrugere så vidt 
muligt skal benytte afgange uden for myldretiden. 
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Forberedelsesudvalget vedtog på møde den 13. december 2006 at oversende sag om 
befordring af kørestolsbruger på Odderbanen til Udvalget for regional kollektiv trafik og 
infrastruktur med henblik på at udarbejde en indstilling til Forretningsudvalget og Re-
gionsrådet i februar 2007, og at sagen sættes på Forretningsudvalgets dagsorden i fe-
bruar 2007. Den nuværende ordning, som Århus Amt/Odderbanen har tilbudt kørestols-
brugeren, er samtidig blevet forlænget med to måneder frem til udgangen af februar 
2007. 
  
Odderbanen har efterfølgende i vedlagte brev til Århus Amt meddelt, at Odderbanen på 
baggrund af rapport fra BST ikke kan fortsætte med at tilbyde assistance uden at over-
træde Arbejdstilsynets regler og udsætte medarbejderne og kørestolsbrugeren for en 
sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Odderbanen oplyser, at den vil garantere trans-
port i 14 dage efter nytår og anmoder om ekstrabevilling på 30.000 kr. pr. måned til en 
ekstra medarbejder til assistance herudover. 
  
På baggrund af henvendelsen har Århus Amt besluttet at give Odderbanen tilsagn om en 
budgetudvidelse til ansættelse af en person, der kan yde den nødvendige assistance, 
indtil Regionsrådet har truffet beslutning i sagen i februar. 
  
Ansættelse af ekstra medarbejder ved Odderbanen til oprettelse af tilbud om assistance 
til kørestolsbrugeren vil betyde en årlig udgift for Region Midtjylland på ca. 360.000 kr. 
Det må forventes, at et fortsat tilbud vil kunne danne præcedens med yderligere udgifter 
og vanskeligere trafikafvikling til følge. 
  
Udvalget for regional kollektiv trafik og infrastruktur har på sit møde den 17. januar 
2007 besluttet at anbefale Regionsrådet, at den ordning, Odderbanen tilbyder kørestols-
brugeren, ikke videreføres efter udgangen af februar 2007. 
  
Regionsrådsmedlem Jonas Dahl har i en henvendelse af 29. januar 2007 stillet en række 
spørgsmål i relation til sagen. Spørgsmålene og administrationens svar vedlægges. 
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Aleksander Aagaard Gunhild Husum Louis Rolander 
Anders Kühnau Harry Jensen Marianne Carøe 
Anna Marie Touborg Henning Gjellerod Olav Nørgaard 
Anne V. Kristensen Henning Jensen Ove Nørholm 
Bent Hansen Henrik Qvist Poul Dahl 
Bent Ove Pedersen Jette Skive Poul Müller 
Birgit Jonassen Johannes Flensted-Jensen Tove Videbæk 
Bjarne Schmidt Nielsen Jonas Dahl Ulla Diderichsen 
Conny Jensen Jørgen Nørby Ulla Fasting 
Dan Boyter Kaj Møldrup Christensen Viggo Nielsen 
Ernst Greve Kate Runge Aage Koch-Jensen 
Gert Schou Knud Hammer Sørensen  
   
   
   
  /Carsten Lind 


