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Forslag til kommissorier for de midlertidige udvalg i 2007 
 
Udvalget vedrørende primær sundhed  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Aage Koch-Jensen (C). 
Medlemmer:   Conny Jensen (A), Leif Mørck (A), Johannes Flensted-Jensen (A),  
 Kate Runge (V) og Jette Skive (O). 
 
 
Opgaver 
 
Region Midtjylland har valgt at satse på at styrke og udvikle samarbejdet mellem almen 
praksis, kommuner og sygehuse. Med dette udgangspunkt vedrører udvalgets opgaver 
indsatsen for styrkelse af sammenhæng mellem de tre vigtigste aktører på 
sundhedsområdet. Dette betyder, at udvalget i større sager og projekter inden for dette 
felt medvirker til støtte for den politiske forberedelse af sager overfor Regionsrådet.  
Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med samarbejdsudvalgene på praksisområdet 
samt kontaktudvalg og sundhedskoordinationsudvalg, som i henhold til Sundhedsloven 
skal styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner.  
 
Som led i arbejdet med Regionens opgavevaretagelse på sundhedsområdet vil der i løbet 
af 2007 være behov for politisk behandling af en række udviklingsinitiativer. Udvalget 
skal ligeledes forberede en række planelementer indenfor sundhedsområdet i 2007. 
 
Udvalget skal følge arbejdet omkring indgåelsen af sundhedsaftaler med kommunerne i 
første kvartal 2007. Udvalget skal afgive en rapport til Regionsrådet om arbejdets forløb 
– herunder forslag til iværksættelse af udviklingsinitiativer på samarbejdsområdet samt 
forslag til eventuelle justeringer for mere langsigtede aftaler for 2007 og følgende år. 
 
Udvalget igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en mål- og handlingsplan på 
kronikerområdet med henblik på, at Regionsrådet behandler planen i tredje kvartal af 
2007. 
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Side 2 

Udvalget vil ligeledes gennemgå de forskellige modeller for sundhedscentre og 
efterhånden som der opsamles erfaringer  redegøre for, om der er resultater, der kan 
anvendes i det videre arbejde i fællesskab mellem kommuner, regioner og praktiserende 
læger. 
 
Udvalget vil ligedes følge Regionens arbejde med den patientrettede forebyggelse, 
herunder patientuddannelse. Udvalget skal også følge Regionens samarbejde med 
kommunerne på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.  
 
Praksissektoren skal fortsat varetage hovedparten af borgernes behov for primær 
undersøgelse og behandling. Som led heri skal der udarbejdes praksisplaner på de 
forskellige praksisområder, som fastlægger kapacitet og geografisk fordeling. Hertil 
kommer øget vægt på kvalitetsudvikling og dokumentation af ydelserne i 
praksissektoren. Udvalget skal understøtte realiseringen af ambitionen om, at 
praksissektorens indsats bliver endnu stærkere integreret i den øvrige del af 
sundhedsvæsenet. 
  
Udvalget skal følge arbejdet med styring af kapaciteten og den geografiske fordeling af 
sundhedstilbud. Udvalget skal således rådgive Regionsrådet omkring arbejdet med 
praksisplanlægning. Regionsrådet vil behandle forslag til praksisplan i fjerde kvartal 
2007. 
 
Udvalget skal endvidere følge arbejde med at samordne amternes forskellige særaftaler 
og rammeaftaler med henblik på at sikre borgerne i Region Midtjylland et 
behandlingstilbud med ensartet høj kvalitet. Arbejdet forelægges Regionsrådet første 
gang i løbet af første kvartal af 2007. 
  
På speciallægeområdet vil udvalget ligeledes forholde sig til en række amtsspecifikke 
aftaler. Regionsrådet vil behandle de første forslag til harmonisering i første kvartal af 
2007. 
 
Udvalget følger arbejdet med kvalitetsudvikling og faglig udvikling indenfor 
praksissektoren og vil understøtte arbejdet med dokumentation , mere systematisk 
efteruddannelse og fokus på IT anvendelsen. Mulighederne for at udføre flere opgaver i 
praksissektoren fra sygehussektoren skal undersøges og udvikles. Forskningsmiljøerne 
bør inddrages i arbejdet med faglig udvikling.  
 
Der vil på visse områder være tætte snitflader til Udvalget vedrørende service og kvalitet 
og plan og struktur. Der gælder fx i forhold til dette udvalgs opgave med at fremkomme 
med forslag til temaer og rammer for Region Midtjyllands første samlede sundhedsplan. 
Det gælder ligeledes på områder som sundhedscentre og samarbejdsaftaler med 
kommunerne. Der skal i den forbindelse ske en koordination mellem de to udvalg. 



 

 
Side 3 

Udvalget vedrørende service og kvalitet og plan og struktur på  
Sundhedsområdet  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Johannes Flensted-Jensen (A). 
Medlemmer:  Leif Mørck (A), Knud Hammer Sørensen (A), Jonas Dahl (F),  

Ove Nørholm (C), Tove Videbæk (K), Kate Runge (V), Preben Andersen 
(V) og Alice Espeholt (V). 

 
 
Opgaver 
 
Udvalgets opgaver vedrører større strukturelle og planlægningsmæssige spørgsmål på 
sundhedsområdet. Det betyder, at udvalget i større sager og projekter på 
sundhedsområdet virker til støtte for den politiske forberedelse af sager overfor 
Regionsrådet. Udvalget skal forberede en række større planelementer for 
sundhedsområdet i 2007.  
 
Udvalget skal i løbet af 1. og 2. kvartal 2007 forestå en større analyse af akutområdet 
med henblik på, at Regionsrådet i 2. kvartal 2007 kan sende en samlet akutplan i høring. 
Analysen skal ske i tæt samarbejde med Udvalget vedrørende primær sundhed.  
 
Udvalget skal i forlængelse af akutplanen forberede en regional funktions- og 
specialeplanlægning på sygehusområdet (sygehusplan). Sygehusplanen forventes at 
kunne behandles i Regionsrådet i 3. kvartal af 2007.  
 
Udvalget skal løbende følge arbejdet med Masterplanen for det nye universitetshospital i 
Århus. 
 
Som led i arbejdet med forberedelsen af Regionens opgavevaretagelse på 
sundhedsområdet vil der i løbet af 2007 være behov for politisk behandling af en række 
større sager af specielt planlægningsmæssig karakter. Der vil være behov for at udarbejde 
forslag til harmonisering af servicemålene i Region Midtjylland.  
 
Udvalget skal i forlængelse af akutplan og sygehusplan endvidere fremkomme med 
forslag til en præhospital plan for Region Midtjylland. Den præhospitale plan forventes 
behandlet i Regionsrådet i 4. kvartal 2007. 
 
Udvalget skal herudover i december 2007 fremkomme med forslag til temaer og rammer 
for Region Midtjyllands første samlede sundhedsplan samt give en tilbagemelding til 
Regionsrådet herom. . Udvalget skal i denne sammenhæng skitsere den proces, der skal 
føre frem til Region Midtjyllands første samlede sundhedsplan. Dette arbejde skal ske i 
tæt samarbejde med Udvalget vedrørende primær sundhed.  
 
Endelig forventes der at være en række specifikke planlægningsopgaver, hvis politiske 
forberedelse skal ske i bl.a. udvalgets regi.  



 

 
Side 4 

 
Der vil på visse områder være tætte snitflader til Udvalget vedrørende primær sundhed. 
Det gælder eksempelvis på områder som sundhedscentre og samarbejdsaftaler med 
kommunerne. Der skal i den forbindelse ske en koordination mellem de to udvalg. 



 

 
Side 5 

Udvalget vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Bent Ove Pedersen (V). 
Medlemmer:  Ernst Greve (A), Laila Munk Sørensen (A), Bjarne Schmidt Nielsen (A), 

Aage Koch-Jensen (C) og Poul Dahl (V). 
 
 
Opgaver 
 

Udvalget vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur har følgende 
opgaver: 

 

Regional kollektiv trafik: 

• Udarbejde forslag til den overordnede politik for den regionale kollektive trafik, 
herunder kørselsomfang, serviceniveau og udbredelsen af de regionale ruter 

• Følge op på implementeringen af den aftalte politik for den regionale kollektive trafik i 
forhold til trafikselskabet 

 

Infrastruktur: 

• Indgå i arbejdet med at udarbejde en strategi for infrastruktur i regionen sammen med 
andre relevante parter 

• Følge udviklingen i udbredelsen af teknologisk infrastruktur, herunder bredbånd, i 
regionen 

 

Miljø- og energiteknologi: 

• Sætte mål for Regionens indsats på miljøområdet, f.eks. samspil mellem energi- og 
miljøteknologi 

• Udarbejde Agenda 21-strategi 

 

Udvalget vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur kan supplere sig til 
et bredere forum ved at inddrage eksterne parter i de sager og temaer, hvor det er 
relevant. 

 



 

 
Side 6 

Udvalget vedrørende uddannelser og kompetencer  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Ulla Fasting (B). 
Medlemmer:   Kaj Møldrup Christensen (A), Anders Kühnau (A), Jonas Dahl (F),  

Martin Merrild (V) og Dan Boyter (V). 
 
 
Opgaver 
 
Udvalget vedrørende uddannelser og kompetencer har følgende opgaver til understøttelse 
af Forberedelsesudvalgets opgaver: 
 
 

• Udarbejdelse af forslag til en samlet uddannelsesstrategi som led i den 
regionale udviklingsplan og således at det sikres, at relevante aktører 
inddrages i udvalgets arbejde. 

 
• Udarbejdelse af forslag til en uddannelsespolitik der kan danne grundlag 

for at yde udviklingstilskud m.m. i forhold til bl.a. ungdoms- og 
voksenuddannelser i Region Midtjylland og således at det sikres, at 
relevante aktører inddrages i arbejdet. 

 
 



 

 
Side 7 

Udvalget vedrørende kultur, turisme og oplevelsesøkonomi  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Ove Nørholm (C). 
Medlemmer:   Marianne Carøe (A), Ernst Greve (A), Henning Gjellerod (A),  

Harry Jensen (V) og Jørgen Nørby (V). 
 
 
Opgaver 
 
Udvalget vedrørende udvikling kultur, turisme og oplevelsesøkonomi har følgende 
opgaver til understøttelse af Regionsrådets arbejde: 
 

• At opdyrke og behandle ansøgninger til udmøntningen af den regionale 
kulturpulje. I 2007 skal dette ske indenfor puljens administrationsgrundlag 

 
• At udarbejde grundlag for en kulturpolitik som bidrag til den regionale 

udviklingsplan 
 
• At følge de af Vækstforum iværksatte initiativer indenfor 
 

- nye turisme- og oplevelsesprodukter under temaet ”Den sunde region” 
- internationale oplevelser i Midtjylland  
- design, kunst og oplevelser 
- udvikling af turisme og oplevelser i landdistrikterne 

 
• At følge arbejdet i Midtjysk Turisme (MT) 
 
• At bidrage til den regionale udviklingsplan med forslag og ideer indenfor 

udvikling af kultur, turisme og oplevelsesøkonomi 
 

I denne forbindelse forventes udvalget at fungere som et forum med inddragelse 
af relevante aktører. 

 
 
 



 

 
Side 8 

Udvalget vedrørende landdistrikter  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Kaj Møldrup Christensen (A). 
Medlemmer:   Gert Schou (A), Laila Munk Sørensen (A), Preben Andersen (V),        

Martin Merrild (V) og Harry Jensen (V). 
 
 
Opgaver 
 
Udvalget vedrørende udvikling i landdistrikter har følgende opgaver til understøttelse af 
Regionsrådets arbejde: 
 
 

• At deltage i udarbejdelse af en regional landbrugsstrategi 
 
• At udgøre det regionale koordinationsforum for arbejdet i de lokale 

aktionsgrupper (LAG) indenfor Region Midtjylland 
 

Det er i forlængelse heraf forventningen, at udvalgets medlemmer er blandt de 
regionsrådsmedlemmer, som Regionsrådet udpeger til de lokale aktionsgrupper. 
Her er det blandt andet opgaven at sikre, at de lokale aktionsgruppers arbejde er i 
overensstemmelse med den regionale erhvervsudviklingsstrategi, samt at der sker 
en udveksling af idéer, holdninger mv. 

 
• At følge de af Vækstforum iværksatte initiativer indenfor 
 

- at skabe bosætning og forskønnelse i landsbyer og på landet 
- at skabe profilering af landdistrikterne 

 
• At følge udviklingsinitiativer indenfor regional udvikling mhp. løbende at sikre 

fokus på den regionale balance 
 

• At bidrage til den regionale udviklingsplan med forslag og ideer indenfor 
udvikling i landdistrikter 

 
I denne forbindelse forventes udvalget at fungere som et forum med inddragelse 
af relevante aktører. 

 
 



 

 
Side 9 

Udvalget vedrørende den regionale udviklingsplan  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Bent Hansen (A). 
Medlemmer:   Henning Jensen (A), Bjarne Schmidt Nielsen (A), Henning Gjellerod (A), 

Anna Marie Touborg (F), Poul Dahl (V), Jørgen Nørby (V), Aleksander 
Aagaard (V) og Ulla Diderichsen (V) 

 
 
Opgaver 
 
Regionen er ansvarlig for, at der inden udgangen af 2007 udarbejdes et forslag til en 
regional udviklingsplan. 
 
Udvalget vedrørende Regional Udviklingsplan er af tværgående karakter og har følgende 
opgaver til understøttelse af Forberedelsesudvalgets opgaver: 
 
 

• Udarbejde et forslag til analysemodel som grundlag  for den regionale 
udviklingsplan. Analysemodellen skal efterfølgende anvendes til at følge 
udviklingen i regionen i forhold til regionsrådets visioner og strategier. 

 
• Forestå udarbejdelse af forslag til den regionale udviklingsplan i Regionsrådet i 

2007, så det sikres, at relevante aktører inddrages og således at der skabes 
opmærksomhed om denne nye regionale opgave blandt borgerne i Region 
Midtjylland. 

 
• Indhente inspiration fra regioner også i udlandet i forhold til den regionale 

udviklingsplanlægning 
 

• Forberede afholdelse af en konference i 1. kvartal 2007 som inspiration til 
udarbejdelse af den regionale udviklingsplan. 

 
• Forestå koordineringen med og inddragelsen af andre midlertidige udvalg og 

andre relevante fora i arbejdet med den regionale udviklingsplan 
 
 
 
 
 



 

 
Side 10 

Udvalget vedrørende internationale aktiviteter  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Poul Müller (C). 
Medlemmer:   Henning Jensen (A), Henning Gjellerod (A), Knud Hammer Sørensen (A), 

Poul Dahl (V) og Jette Skive (O). 
 
 
Opgaver 
 
Udvalget vedrørende internationale aktiviteter har følgende opgaver til understøttelse af 
Regionsrådets opgaver i 2007: 
 
 

• at arbejde for, at de internationale samarbejder, som videreføres fra amterne 
forankres i Region Midtjylland og at Regionsrådet løbende orienteres om 
indsatsen.  

 
• at arbejde for, at nye samarbejdsmuligheder – især i den vestlige del af verden – 

afsøges med henblik på eventuelt fremtidigt samarbejde, hvor dette kan styrke 
udviklingen i hele Region Midtjylland 

 
• at arbejde for, at mulighederne i EU’s strukturfonde – herunder det nye Kattegat-

Skagerrak program - udnyttes optimalt i Region Midtjylland, og at der etableres 
bæredygtige projekter til gavn for udviklingen af regionens fokusområder samt 
erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i hele regionen  

 
• at arbejde for, at deltagelsen i politiske fora synliggøres, og at Regionsrådet og 

Region Midtjyllands organisation løbende holdes orienteret om indsatsen 
 

• at forberede forslag til en overordnet international strategi for Region Midtjylland 
samt forankring af den internationale indsats i hele organisationen 

 
• at arbejde for, at centrale internationale samarbejdspartnere introduceres til 

samarbejdsmuligheder i Region Midtjylland og at disse samarbejder forankres 
hos relevante aktører i hele Region Midtjylland. 

 
 



 

 
Side 11 

Udvalget vedr. service og kvalitet mv. på psykiatriområdet  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Anna Maria Touborg (F). 
Medlemmer:   Louis Rolander (A), Anders Kühnau (A), Henrik Qvist (Ø),  

Anne V. Kristensen (V) og Birgit Jonassen (O). 
 
 
Opgaver 
 
Udvalget skal arbejde med beskrivelse af niveauer for service og kvalitet på de 
forskellige delområder indenfor såvel voksen som børne- og ungdomspsykiatrien.    
 
De fire amters psykiatrier er forskellige og er udtryk for en forskellig prioritering af de 
forskellige elementer i servicen og kvaliteten indenfor den psykiatriske behandling. Med 
udgangspunkt i en kortlægning af ligheder og forskelle i serviceniveauer på forskellige 
områder skal udvalget belyse mulige service- og kvalitetspolitikker indenfor psykiatriens 
forskellige indsatsfelter. 
 
Der kan være tale om at beskrive og eventuelt afveje f.eks. nedenstående service- og 
kvalitetsparametre:  

 
• tidlig indsats overfor konkrete sygdomsgrupper, f.eks. tidlig indsats overfor unge 

skizofrene eller spiseforstyrrede,  
• nærhed og tilgængelighed af døgnbehandling, f.eks. i form af døgnhuse,  
• uddannelse af kronisk psykisk syge og deres pårørende i at leve med og 

forebygge forværrelse af sygdommen,  
• nærhed af ambulant behandling samt hjemmebehandling, 
• specialiseret indsats overfor veldefinerede sygdomsgrupper  samt 
• nærhed af akut psykiatrisk behandling . 

 
 
Det vil herudover være relevant for udvalget at beskæftige sig med følgende spørgsmål:  

 
• sammenhæng i og samarbejdet omkring behandling under indlæggelse og i 

distriktpsykiatrien samt i forbindelse med den sociale indsats i Region og 
kommuner, 

• brugerpolitik og former for dialog med brugere af psykiatrien, 
• pårørendepolitik og former for dialog med pårørende til brugere af psykiatrien, 
• brugerundersøgelser og disses anvendelse som grundlag for politiske, faglige og 

administrative beslutninger, 
• pårørendeundersøgelser og disses anvendelse som grundlag for politiske, faglige 

og administrative beslutninger og 
• Forskning og implementering af forskningsresultater. 

 



 

 
Side 12 

Udvalget skal komme med forslag til en samlet psykiatriplan. Planen skal omfatte både 
børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Planen skal endvidere omhandle 
såvel Regionens behandlingspsykiatriske som socialpsykiatriske tilbud. 



 

 
Side 13 

Udvalget vedrørende rammeaftaler på socialområdet  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Gunhild Husum (B). 
Medlemmer:   Bodil Jensen (A), Louis Rolander (A), Henrik Qvist (Ø), Tove Videbæk 

(K) og Bent Ove Pedersen (V). 
 
 
Opgaver 
 
I dialog med politikere fra fra de relevante udvalg i kommunerne at følge op og 
videreudvikle rammeaftalesystemet med det sigte at se på mulighederne for at give det en 
optimalt fleksibel udformning. 
 
Formålet er at gøre rammeaftalesystemet til et troværdigt og gennemskueligt 
dialoginstrument for udviklingen af den sociale service på de områder der er omfattet af 
rammeaftalen.  
 
Dialog med bruger- og pårørendeorganisationer mhp. tilbagemeldinger til regionen om 
rammeaftaleprocessen og indholdet i aftalen. 
 
I fællesskab med Udvalget vedrørende service, kvalitet og struktur mv. på socialområdet 
arrangere en konference med kommunerne om eksempelvis forskning, evaluering, 
kvalitetsudvikling og dokumentation på socialområdet. 
 
 
 



 

 
Side 14 

Udvalget vedrørende service, kvalitet og struktur mv. på socialområdet  
 
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde 10. januar 2007 og skal fungere frem til 31. 
december 2007. 
 
Formand:   Kate Runge (V). 
Medlemmer:   Marianne Carøe (A), Bodil Jensen (A), Ernst Greve (A), Olav Nørgaard 

(V) og Jette Skive (O). 
 
 
Opgaver 
 
På det sociale område er hele myndighedsansvaret og kompetencen placeret i 
kommunerne, som træffer beslutning om visitation af deres borgere til regionale sociale 
tilbud eller til andre tilbud. De kommuner, hvor de forskellige regionale sociale 
institutioner ligger, har én gang årligt mulighed for at beslutte, at institutioner skal overgå 
til kommunal drift.  
 
Derfor er regionen på dette område en markedsafhængig serviceleverandør til 
kommunerne. 
 
Udvalget skal arbejde med metoder til fastsættelse af og opfølgning på service- og 
kvalitetsniveauerne i de regionalt drevne sociale tilbud. Udvalget skal diskutere og 
beskrive, hvorledes serviceniveauer fleksibelt kan tilpasse sig de enkelte kommunernes 
efterspørgsel og betalingsvilje indenfor rammer, der kan bakkes op af Regionsrådet. 
 
Udvalget skal beskæftige sig med metoder til at sikre fuld gennemsigtighed for at give 
kommuner og offentlighed mulighed for at følge status og udvikling i kvalitet, service og 
økonomi. 
 
I fællesskab med Udvalget vedrørende rammeaftaler på socialområdet arrangere en 
konference med kommunerne om eksempelvis  forskning, evaluering, kvalitetsudvikling 
og dokumentation på socialområdet. 
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