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Referat 

af tillægsdagsorden til  

mødet i Regionsrådet 

7. februar 2007 kl. 14:00 

i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, 

Skottenborg 26, 8800 Viborg 
 
 
 

Mødet for åbne døre: 
 
 
Medlemmerne var mødt, bortset fra Leif Mørck, Bodil Jensen, Laila Munk Sørensen, Pre-
ben Andersen, Alice Espeholt og Martin Merrild. 
 
Aleksander Aagaard forlod mødet kl. 14.55 under behandlingen af punkt 10 på den ordi-
nære dagsorden. 
  
Tove Videbæk forlod mødet kl. 15.15 under behandlingen af punkt 15 på den ordinære 
dagsorden. 
 
Mødet blev hævet kl. 16.00. 
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 1-01-84-06-V 

1.  Kvalitetsreform for den offentlige sektor  

Resumé 

Regeringen har nedsat et ministerudvalg, der skal arbejde med en kvalitetsreform af den 
offentlige sektor. Administrationen har udarbejdet et oplæg om temaet "Klare mål og 
ansvar for resultater", der er sat på dagsordenen i forbindelse med regeringens næ-
ste møde i rækken af i alt fem temamøder om kvalitetsreformen. 

Direktionen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

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 

Regeringen har nedsat et ministerudvalg om kvalitet i den offentlige sektor, der inden 
sommeren 2007 skal offentliggøre en strategi med forslag til konkrete initiativer inden 
for hvert af disse temaer. Ministerudvalget består af statsministeren (formand), økono-
mi- og erhvervsministeren, finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, social-
ministeren samt familie- og forbrugerministeren. Andre ministre deltager på ad hoc ba-
sis. 
Strategien skal fokusere på seks områder, der skal føre frem til konkrete politiske initia-
tiver, som kan fremme kvaliteten i den offentlige service:   

 Klar besked om service og resultater  
 Fokus på kvalitet gennem åbenhed og innovation  
 Brugerindflydelse og frit valg  
 Bedre organisering og sammenhæng i servicetilbuddene  
 Prioritering af de offentlige opgaver og personligt ansvar  
 Bedre motivation og medinddragelse af medarbejdere 

Regeringens arbejde med en kvalitetsreform for den offentlige sektor omfatter bl.a. af-
holdelsen af en række temamøder. Til møderne inviteres en række organisationer, er-
hvervsfolk, eksperter m.fl. Desuden inviteres oplægsholdere.  
  
Overskrifterne for de fem temamøder er:  

 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar (30. november 2006)  
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 Sammenhængende service – med respekt for borgerne (11. januar 2007)  
 Klare mål og ansvar for resultater (8. februar 2007)  
 Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene (22. marts 2007)  
 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation (19. april 2007) 

  
Regionsrådets medlemmer modtog 10. januar 2007 den første orientering om kvalitets-
reformarbejdet.  
  
Der vedlægges oplæg af 1. februar 2007, som omhandler det  tema, der er sat på dags-
ordenen i forbindelse med det næstkommende temamøde 8. februar 2007 under over-
skriften ”Klare mål og ansvar for resultater”. 
Oplægget indledes med en diskussion af ansvarsfordelingen mellem stat, kommuner og 
det nye regionale myndighedsniveau, herunder handlemulighederne for regionen i lyset 
af den nye opgavefordeling og de nye finansierings- og styringsmæssige rammer for den 
offentlige sektor i Danmark.  
  
Dernæst fremhæves i oplægget, at Region Midtjylland rummer et stort potentiale i for-
hold til opnåelsen af en helhedsorienteret tilrettelæggelse af struktur, funktioner og 
samarbejdsnetværk inden for de velfærds- og udviklingsområder, som regionsrådet har 
ansvar for. 
Endelig indeholder oplægget en redegørelse for, hvordan der internt i Region Midtjylland 
lægges vægt på dialog- og faktabaseret ledelse og målstyring af virksomheden på - og 
mellem - alle niveauer i organisationen. 
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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 


