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1-00-23-06 

1. Mødeplan 2007 for Regionsrådet 

Resumé 

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Regionsrådet i 2007 samt for-
slag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2007. Der vedlægges endvidere for-
slag til formen for afvikling af temamøderne og forslag vedrørende etablering af en ræk-
ke offentlige konferencer og høringer i Region Midtjylland.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at mødeplanen for Regionsrådet for 2007 godkendes, 

 

at der arrangeres en række temamøder og besigtigelsesture for Regionsrådet i 2007 
som beskrevet i dagsordenen, og 

 

at etableringen af offentlige høringer/konferencer om relevante emner drøftes. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal på sit første ordinære møde 10. januar 2007 vedtage en mødeplan for 
rådets ordinære møder i 2007. 
  
Der foreslås følgende mødeplan for Regionsrådet: 
  
Onsdag den 7. februar 2007 
Onsdag den 28. marts 2007 
Onsdag den 2. maj 2007 
Onsdag den 23. maj 2007 
Onsdag den 20. juni 2007  
Onsdag den 22. august 2007 
Onsdag den 26. september 2007 
Onsdag den 24. oktober 2007 
Onsdag den 14. november 2007 
Onsdag den 12. december 2007. 
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Møderne foreslås påbegyndt kl. 14.00. Møderne afholdes i regionsrådssalen i Viborg. 
  
Temamøder 
  
Det foreslås, at der forud for møderne i Regionsrådet afholdes særlige temamøder kl. 10 
- 12, hvor Regionsrådet drøfter ét eller eventuelt flere aktuelle emner for regionens virk-
somhed.  
  
Da formålet for temamøderne bl.a. er at sikre et højt videnniveau i Regionsrådet og mu-
lighed for mere uforpligtende drøftelser i Regionsrådet, foreslås temamøderne afviklet 
som lukkede møder. Dette vil samtidig give mulighed for en åben dialog mellem politike-
re og embedsmænd/eksperter om de berørte emner. Der vedlægges Notat om temamø-
der. 
  
Da Region Midtjylland i 2007 er i en opstartfase, er der et stort behov for, at Regionsrå-
det kan drøfte en lang række emner på temamøder i 2007. Der er derfor planlagt tema-
møder forud for alle møderne i Regionsrådet.  
  
Der er foreløbigt planlagt et temamøde den 10. januar 2007 med to emner: Kvalitetsre-
formen i den offentlige sektor og Ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland. 
Herudover er der planlagt et ekstraordinært temamøde for Regionsrådet den 23. januar 
2007 om kræftområdet fra kl. 13 - 15 i forlængelse af et møde i Forretningsudvalget. 
Der vil snarest blive fremlagt et forslag til indhold på temamøderne for Regionsrådet for 
resten af 2007. 
  
Besigtigelsesture/temamøder 
  
Der er planlagt seks besigtigelsesture/temamøder for Regionsrådet i 2007 til forskellige 
områder i Region Midtjylland.  
  
Der vil være tale om en blanding af egentlige besigtigelsesture og møder, med et mere 
tematiseret indhold. Besigtigelsesturene/temamøderne skal ses som et supplement til 
Regionsrådets temamøder forud for møderne i Regionsrådet. Temamøderne er planlagt 
med start kl. 9.30 og afslutning kl. 15.30. 
  
Der er planlagt besigtigelsesture / temamøder på følgende datoer i 2007:  
  
27. februar 2007 
16. april 2007 
4. juni 2007 
11. september 2007 
31. oktober 2007 
27. november 2007  
Besigtigelsesturene/temamøderne er placeret således, at der ikke er sammenfald med 
møder i Regionsråd og Forretningsudvalg. 
  
Det er foreløbigt planlagt, at besigtigelsesturen den 4. juni 2007 skal gå til Samsø. Der 
vil snarest blive fremlagt et mere detaljeret forslag til besigtigelsesmøder/temamøder for 
Regionsrådet i 2007. 
 
  

./. 
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Konferencer og høringer 
  
Med henblik på at sikre synlighed omkring Regionsrådets arbejde foreslås det, at der i 
2007 arrangeres en række offentlige konferencer og høringer om relevante emner, hvor 
en bred deltagerkreds inviteres til at deltage.  
  
De offentlige arrangementer vil give øget mulighed for borgerinddragelse og dermed 
større opmærksomhed på Regionsrådets arbejde og ansvarsområder. Samtidig vil det 
give mulighed for Regionsrådet til at gøre sig bekendt med synspunkter fra organisatio-
ner/patientforeninger osv. som supplement til administrationens oplæg. Endelig vil det 
være en mulighed for at kommunikere og debattere politiske synspunkter i et "offentligt 
rum". 
  
De offentlige arrangementer kan afvikles med forskellige formål afhængig af det konkre-
te emne. Det kan således i relation til nogle emner være relevant med en konference, 
hvor emnet bredt belyses, mens det for andre emner kan være mere relevant med en 
mere høringspræget form, hvor eksterne interessenter kan kommentere på et udspil fra 
regionen. 
  
Det er vigtigt, at emnerne for de offentlige arrangementer udvælges med omhu for at 
sikre, at det er emner, som reelt har en offentlig interesse. 
  
Som eksempler på emner, der kunne være relevante for offentlige arrangementer, kan 
nævnes: Den regionale udviklingsplan, erhvervsudviklingsstrategi, sundhedsprofil for 
Region Midtjylland, kronikerindsatsen, præhospitalsplan, hospitalsplan osv. 
  
Det vil således være naturligt, at mange af de relevante emner til offentlige arrangemen-
ter også vil være emner til Regionsrådets egne temadrøftelser. Temamøderne og de of-
fentlige arrangementer skal derfor ses i sammenhæng, idet de har en forskellig rolle i 
forhold til at kvalificere Regionsrådets endelige beslutninger. 
  
Der vedlægges en revideret mødekalender for regionsrådet i 2007 indeholdende møder i 
Regionsrådet, Forretningsudvalget og besigtigelsesture. 

./. 
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1-16-0-39-06 

2. Tegningsret for Regionsrådet 

Resumé 

Der skal bemyndiges en eller flere personer til at underskrive dokumenter vedrørende 
køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på veg-
ne af Region Midtjylland sammen med formanden for Regionsrådet eller første eller an-
den næstformand.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at regionsdirektør Bo Johansen og i dennes fravær direktør Lars Hansson bemyndiges 

til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og 
påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Midtjylland sammen med for-
manden for Regionsrådet eller første eller anden næstformand for Regionsrådet. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal træffe beslutning om, hvem der på Regionens vegne kan underskrive 
dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af 
garantiforpligtelser. 
  
I § 16 i lov om regioner henvises blandt andet til § 32 i lov om kommuners styrelse, der 
omhandler underskrift af dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse 
af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Disse dokumenter skal i henhold til bestem-
melsen i § 32 underskrives af formanden for Regionsrådet eller første eller anden næst-
formand samt derudover af en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet. 
  
Første og anden næstformand er ifølge bestemmelsen tillagt underskriftsbemyndigelse 
uafhængigt af, om formanden har forfald.  
  
Første og anden næstformand er tillagt underskriftsbeføjelse for at undgå usikkerhed 
over for omverdenen om, hvorvidt første eller anden næstformand er indtrådt i forman-
dens sted. 
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Den person, der skal underskrive sammen med formanden, første eller anden næstfor-
mand, skal være personligt udpeget, hvilket vil sige med navns nævnelse. Det er således 
ikke tilstrækkeligt at henvise til indholdet af en bestemt stilling.  
  
Der er intet til hinder for, at der udpeges flere personer. 
  
Beføjelsen til at underskrive kan dokumenteres ved en bekræftet udskrift af Regionsrå-
dets beslutningsprotokol. 
  
Det indstilles, at regionsdirektør Bo Johansen og i dennes fravær direktør Lars Hansson 
bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af 
lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Midtjylland sammen med 
formanden for Regionsrådet eller første eller anden næstformand for Regionsrådet. 
  
Det kan oplyses, at Forberedelsesudvalget tidligere har truffet en tilsvarende beslutning 
om tegningsret, men at Forberedelsesudvalgets beslutning kun omhandler perioden fem 
til 31. december 2006. 
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1-20-2-06 

3. Vederlagsregulativ for Regionsrådet for Region Midtjylland 

Resumé 

Der fremlægges et forslag til vederlagsregulativ for Regionsrådet. Forslaget tager ud-
gangspunkt i det vederlagsregulativ, der har været gældende for Forberedelsesudvalget i 
2006. I tilknytning til vederlagsregulativet er der forslag til retningslinjer vedrørende 
telefoni og vedrørende deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Der ved-
lægges endvidere forslag til retningslinjer for studierejser til udlandet.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at forslaget til vederlagsregulativ for Regionsrådet med bilag godkendes. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Der er med udgangspunkt i regionsloven og lov om kommuners styrelse udarbejdet ved-
lagte forslag til vederlagsregulativ for Regionsrådet. 
  
Forslaget tager udgangspunkt i det vederlagsregulativ, der har været gældende for For-
beredelsesudvalget i 2006. Det er suppleret med retningslinjer vedrørende henholdsvis 
telefoni og deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, som Forberedelsesud-
valget i løbet af 2006 har vedtaget. Retningslinjerne indgår som bilag 
til vederlagsregulativet. 
  
I forhold til vederlagsregulativet for Forberedelsesudvalget er der følgende ændringer: 

 § 3 vedrørende vederlag for medlemskab af Forretningsudvalget er nyt. Indholdet 
af § 3 er i overensstemmelse med Forberedelsesudvalgets beslutning på mødet 
den 13. december 2006 om vederlag for medlemskab af Forretningsudvalget.  

 § 4 vedrørende vederlag for medlemskab af midlertidige udvalg er nyt.  
 § 8 stk. 1 er præciseret, således at det er tydeliggjort, at befordringsgodtgørelse 

til mødeforberedelse ikke er til partipolitisk arbejde, herunder gruppemøder.  
 § 12, stk. 2, er ændret, idet det er tilføjet, at "Formanden og de to næstformænd 

får desuden tilbud om at få etableret netopkobling til en relevant sekundær 
adresse, f.eks. et sommerhus."  

./. 
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 § 13, stk. 2, de vedlagte retningslinjer vedrørende telefoni er ændret, idet der er 
tilføjet en mulighed for, at formanden fastsætter et fast beløb i telefongodtgørelse 
ud fra en konkret vurdering.  

 § 14 vedrørende navigationssystem til bil er nyt.  
 § 15, stk. 2, vedrørende abonnement på tidsskrifter er nyt. 

I forhold til ydelse af fraværsgodtgørelse for møder m.v. uden overnatning (§ 9, stk. 1) 
skal der gøres opmærksom på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke har 
afklaret, om der er hjemmel til en sådan bestemmelse. Bestemmelsen vil derfor først 
træde i kraft, når der er sikkerhed for, at bestemmelsen er i overensstemmelse med de 
gældende regler på området. 
  
Forberedelsesudvalget har den 17. maj 2006 vedtaget retningslinjer for studierejser til 
udlandet. Disse retningslinjer er indarbejdet i forslaget til  vederlagsregulativ som et 
bilag. 
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1-10-0-3-06 

4. Nedsættelse og honorering af midlertidige udvalg i Region Midtjylland i 2007 

Resumé 

Regionsrådet kan vælge at nedsætte og honorere midlertidige udvalg. Der er udarbejdet 
forslag til kommissorier samt forslag til vederlag for de midlertidige udvalg i 2007.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at de i dagsordenen nævnte midlertidige udvalg nedsættes under Forretningsudvalget 

med funktionsperiode frem til 31. december 2007, 

 

at forslagene til kommissorier for de enkelte udvalg godkendes, herunder funktionspe-
rioden, bemandingen og formanden, 

 

at der ydes den maksimale årlige sum i vederlag til regionsrådsmedlemmerne for med-
lemskab af de midlertidige udvalg, idet beløbet udmøntes i perioden 1. februar 2007 
til 31. december 2007, 

 

at de nævnte midlertidige udvalg omfattes af udvalgshonoreringen, 

 

at rammen til udvalgshonorering fordeles til udvalgene i henhold til antallet af med-
lemmer i udvalget, idet Regionsrådets formand dog ikke tælles med, 

 

at formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, 
der ydes de menige medlemmer af udvalget, og 

 

at det i forbindelse med den aftalte drøftelse i marts måned inddrages, om der kan 
etableres en løsning for honorering af midlertidige udvalg, der nedsættes i løbet af et 
kalenderår for en kort periode. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  
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Sagsfremstilling 

Regionsrådet eller Forretningsudvalget kan nedsætte et eller flere midlertidige udvalg til 
varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funkti-
oner for Regionsrådet.  
  
Regionsrådet / Forretningsudvalget bestemmer de midlertidige udvalgs sammensætning 
og fastsætter reglerne for deres virksomhed. 
  
I 2006 var der i henhold til konstitueringsaftalen for Region Midtjylland nedsat 13 mid-
lertidige underudvalg under Forberedelsesudvalget.  
  
Forberedelsesudvalget indledte drøftelsen af den politiske organisering af Region Midtjyl-
land i 2007 på et temamøde den 11. oktober 2006. På dette møde blev udvalgsstruktu-
ren i 2006 blandt andet evalueret, og forskellige ønsker til udvalgsstrukturen i regionen 
fra 2007 og fremefter blev drøftet.  
  
Med afsæt heri og efterfølgende politiske drøftelser har der været politisk enighed om, at 
de midlertidige udvalg nedsat under Forberedelsesudvalget i 2006 skal videreføres i 
2007 med de samme medlemmer og formænd, når der ses bort fra Underudvalget vedr. 
generelle sager og Underudvalget vedr. forberedelse af trafikselskabet. 
  
Der har ligeledes været enighed om, at den politiske udvalgsstruktur i Region Midtjylland 
skal drøftes grundigt i løbet af 2007 med henblik på den fremtidige organisering af ud-
valg i 2008 og fremover. Der vil blive udarbejdet et embedsmandsoplæg vedrørende 
udvalgsstrukturen i 2008 og frem med henblik på en politisk drøftelse i marts 2007.  
  
På den baggrund har de midlertidige udvalg under Forberedelsesudvalget ultimo 2006 
drøftet deres nuværende kommissorier med henblik på forslag til eventuelle justeringer i 
2007. Drøftelserne har resulteret i vedlagte forslag til kommissorier for de midlertidige 
udvalg i 2007. Forberedelsesudvalget er den 13. december 2006 blevet orienteret om 
forslaget til kommissorier for underudvalg i 2007. 
  
Det fremgår af kommissorierne, at funktionsperioden er 1. januar 2007 til 31. december 
2007. Kommissorierne indeholder desuden et forslag til bemanding og til formand for 
underudvalget. De midlertidige udvalg foreslås nedsat under Forretningsudvalget. 
  
Dermed foreslås nedsat følgende midlertidige udvalg i 2007: 
 
1. Et udvalg vedrørende primær sundhed med seks medlemmer. 
 
2. Et udvalg vedrørende service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet 
med ni medlemmer. 
 
3. Et udvalg vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur med seks med-
lemmer.  
 
4. Et udvalg vedrørende uddannelser og kompetencer med seks medlemmer.  
 
5. Et udvalg vedrørende kultur, turisme og oplevelsesøkonomi med seks medlemmer.  
 

./. 
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6. Et udvalg vedrørende landdistrikter med seks medlemmer. 
 
7. Et udvalg vedrørende den regionale udviklingsplan med ni medlemmer.  
 
8. Et udvalg vedrørende internationale aktiviteter med seks medlemmer.  
 
9. Et udvalg vedrørende service og kvalitet med videre på psykiatriområdet med seks 
medlemmer.  
 
10. Et udvalg vedrørende rammeaftaler på socialområdet med seks medlemmer.  
 
11. Et udvalg vedrørende service, kvalitet og struktur med videre på socialområdet med 
seks medlemmer. 
  
Honorering af de midlertidige udvalg i 2007 
  
Regionsrådet kan beslutte at yde vederlag for medlemskab af midlertidige udvalg inden 
for en ramme svarende til 100 pct. af vederlaget til formanden for Regionsrådet.  
  
Det foreslås, at der ydes den maksimale årlige sum i vederlag til regionsrådsmedlem-
merne for medlemskab af de midlertidige udvalg, idet beløbet udmøntes i perioden 1. 
februar 2007 til 31. december 2007.  
  
Det foreslås endvidere, at de ovenfor nævnte midlertidige udvalg omfattes af udvalgsho-
noreringen.  
  
Det foreslås endvidere, at rammen til udvalgshonorering fordeles til udvalgene i henhold 
til antallet af medlemmer i udvalget, idet Regionsrådets formand dog ikke tælles med. 
  
Endelig foreslås det, at formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den 
udvalgshonorering, der ydes de menige medlemmer af udvalget. 
  
Dette forslag til udvalgshonorering indebærer, at der ydes det samme vederlag til alle 
medlemmer af et udvalg, uanset hvilket udvalg de er medlem af. Det samme gælder 
formændene. 
  
Modellen indebærer et vederlag på 9.086 kr. årligt i 2006-niveau for deltagelse i et mid-
lertidigt udvalg for de menige medlemmer samt 18.172 kr. årligt i 2006-niveau til for-
manden for udvalget. 
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0-23-102-06 

5. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under 
Undervisningsministeriet 

Resumé 

En række selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet har anmo-
det Regionsrådet om at udpege repræsentanter til deres bestyrelser. Regionsrådet er 
efter lovgivningen ikke obligatorisk udpegningsberettiget til disse institutionernes besty-
relser, men institutionerne kan i deres vedtægter bestemme, at Regionsrådet udpeger et 
bestyrelsesmedlem.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at der udpeges repræsentanter til de i dagsordenen anførte uddannelsesinstitutioners 

bestyrelser mv. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet bemyndigede formanden til at godkende udpegningen af de personer, der 
foreslås af gruppeformændene.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Udpegningen omfatter selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministe-
riet, hvis primære opgave er at udbyde undervisning, som fører til nationalt anerkendte 
kompetencer. Det drejer sig om følgende typer uddannelsesinstitutioner: 

  Institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-
centre, landbrugsskoler) 

  Social- og sundhedsskoler 
  Almene gymnasier og hf-kurser 
  Centre for videregående uddannelser (CVU) og øvrige udbydere af mellemlange 

videregående uddannelser (MVU) 
 Voksenuddannelsescentre (VUC) 

Notat om regionernes rolle på uddannelsesområdet vedlægges. 
  
Bestyrelserne for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner består normalt af 6 - 
12 medlemmer, hvoraf flertallet skal være udefrakommende, primært fra institutioner-
nes lokalområder. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egen-

./. 
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skab og skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi. Regionsrå-
det udpeger efter lovgivningen ikke repræsentanter til institutionernes bestyrelser. Insti-
tutionerne kan efter godkendelse i Undervisningsministeriet få indføjet i deres vedtægt, 
at Regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem. Følgende erhvervsrettede uddannelses-
institutioner har medio december 2006 anmodet Regionsrådet om at udpege en repræ-
sentant til deres bestyrelse: 

 Asmildkloster Landbrugsskole 
 AMU-Center Djursland 
 Holstebro Tekniske Skole 
 Horsens Handelsskole 
 Lemvig Handelsskole 
 Skive Handelsskole 
 Skive Tekniske Skole 
 Teko, Herning 
 Århus Købmandsskole 

Bestyrelserne for social- og sundhedsskolerne består normalt af 6 - 10 medlemmer, 
hvoraf flertallet skal være udefrakommende, primært fra institutionernes lokalområder. 
De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsam-
men have erfaring med ledelse, organisation og økonomi. Regionsrådet udpeger efter 
lovgivningen ikke repræsentanter til institutionernes bestyrelser. Institutionerne kan ef-
ter godkendelse i Undervisningsministeriet få indføjet i deres vedtægt, at Regionsrådet 
udpeger et bestyrelsesmedlem. Følgende erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner har 
medio december 2006 anmodet Regionsrådet om at udpege en repræsentant til deres 
bestyrelse: 

 Social- og Sundhedsskolen i Herning 
 Social- og Sundhedsskolen i Randers 
 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 
 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 

Bestyrelserne for de almene gymnasier og hf består normalt af 6 - 10 medlemmer, 
hvoraf flertallet skal være udefrakommende, primært fra institutionernes lokalområder. 
De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsam-
men have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og 
økonomi. Regionsrådet udpeger efter lovgivningen ikke repræsentanter til institutioner-
nes bestyrelser. Institutionerne kan efter godkendelse i Undervisningsministeriet få ind-
føjet i deres vedtægt, at Regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem.  
  
Følgende gymnasier og hf har medio december 2006 anmodet Regionsrådet om at udpe-
ge en repræsentant til deres bestyrelse: 

 Favrskov Gymnasium 
 Grenå Gymnasium og hf 
 Holstebro Gymnasium og hf 
 Horsens Statsskole 
 Ikast Gymnasium og hf-kursus 
 Lemvig Gymnasium 
 Paderup Gymnasium 
 Randers Statsskole 
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 Ringkjøbing Gymnasium 
 Risskov Amtsgymnasium 
 Viborg Amtsgymnasium 
 Viborg Katedralskole 
 Viby Amtsgymnasium og hf 
 Århus Akademi 

Centre for videregående uddannelser ledes af en bestyrelse, som sammensættes 
således, at flertallet af medlemmerne samt formanden kommer fra aftagerkredse og an-
dre kredse uden for institutionen, der har en væsentlig interesse i institutionens virk-
somhed. Regionsrådet udpeger efter lovgivningen ikke repræsentanter til institutioner-
nes bestyrelser. Institutionerne kan efter godkendelse i Undervisningsministeriet få ind-
føjet i deres vedtægt, at Regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem. 
  
Følgende centre for videregående uddannelser har medio december 2006 anmodet Re-
gionsrådet om at udpege en repræsentant til deres bestyrelse mv.: 

 Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), bestyrelsen 
 Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), efter- og videreuddannelsesud-

valg 
 CVU vita, bestyrelsen, 2 medlemmer 
 CVU vita, efter- og videreuddannelsesudvalg 
 CVU vita, pædagoguddannelsen 
 CVU vita, sygeplejerskeuddannelsen, 2 medlemmer 
 Gedved Seminarium 
 Nørre Nissum Seminarium og hf, bestyrelsen 
 Nørre Nissum Seminarium og hf, Rådet for Fleksible Uddannelser i Udkantområ-

der 
 Silkeborg Seminarium 
 Den Sociale Højskole i Aarhus 
 Viborg Seminariet, 2 medlemmer 

Herudover har CVU Midt-Vest anmodet om, at Regionsrådene for Region Midtjylland og 
Region Nordjylland udpeger et medlem til bestyrelsen for CVU Midt-Vest i forening. Den-
ne henvendelse er under afklaring. 
  
Bestyrelserne for voksenuddannelsescentrene består normalt af 6 - 10 medlemmer, 
hvoraf flertallet skal være udefrakommende, primært fra institutionernes lokalområder. 
De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsam-
men have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og 
økonomi. Regionsrådet udpeger efter lovgivningen ikke repræsentanter til institutioner-
nes bestyrelser. Institutionerne kan efter godkendelse i Undervisningsministeriet få ind-
føjet i deres vedtægt, at Regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem.  
  
Følgende voksenuddannelsescentre har medio december 2006 anmodet Regionsrådet om 
at udpege en repræsentant til deres bestyrelse: 

 Th. Langs HF og VUC 
 VUC Djursland/VUC Grenå 
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Kommunekontaktrådet har anmodet Regionsrådet om at udpege en politisk repræsen-
tant til Praktikpladsforum vedrørende Pædagoguddannelsen. 
  
Studievalg Midt- og Vestjylland - der er lokaliseret i Herning - har anmodet regionen 
om at udpege en repræsentant og stedfortræder til Det Regionale Vejledningsråd. 
  
Det bemærkes, at der fortsat mangler tilbagemeldinger fra en del uddannelsesinstitutio-
ner, hvorfor der må forventes at komme yderligere udpegningssager på dette område.  
  
Regionsrådet vil endvidere skulle nedsætte et antal fordelingsudvalg på gymnasie- og hf-
området, hvortil Regionsrådet udpeger 1 - 2 deltagere. Regionsrådet nedsætter et forde-
lingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne 
ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl. Under-
udvalget vedrørende uddannelser og kompetencer har drøftet nedsættelsen af forde-
lingsudvalg med rektorforeningen, og behandler sagen på udvalgets møde den 6. februar 
2007. 
  
Der vedlægges en samlet oversigt over de bestyrelser, der skal udpeges repræsentanter 
til på dette område. Af oversigten fremgår hvor mange medlemmer, der skal udpeges til 
den enkelte bestyrelse, om der skal udpeges suppleant for medlemmet, og om det er et 
krav, at der udpeges et medlem af Regionsrådet til den pågældende bestyrelse.  

./. 
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6. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser uden for undervisningsområdet 

Resumé 

Regionsrådet har modtaget en række henvendelser om udpegning af medlemmer til en 
række bestyrelser mv. uden for undervisningsområdet.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at Regionsrådet udpeger repræsentanter til de i dagsordenen nævnte bestyrelser mv. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet bemyndigede formanden til at godkende udpegningen af de personer, der 
foreslås af gruppeformændene.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Regionsrådet har modtaget henvendelser om at udpege et eller flere medlemmer til en 
række forskellige bestyrelser uden for undervisningsområdet.  
  
For mange af hvervene gælder, at det hidtil har været et amt, der har udpeget til hver-
vet, og at regionen således overtager amternes pladser i bestyrelserne. 
  
I det følgende er oplistet de bestyrelser, som Regionsrådet medio december 2006 er 
blevet anmodet om at udpege en eller flere repræsentanter til: 
  
Balletskolen i Holstebro 
Den selvejende institution Balletskolen beliggende i Holstebro anmoder Regionsrådet om 
at udpege en repræsentant til Balletskolens bestyrelse pr. 1. januar 2007.  
  
Basisensemblet Klüvers Big Band 
Den selvejende institution Basisensemblet Klüvers Big Band med hjemsted i Århus har 
anmodet om at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtægterne er endnu 
ikke godkendt.  
  
Bruunshåb gamle Papfabrik 
Repræsentantskabet for Bruunshåb gamle Papfabrik har anmodet Regionsrådet om at 
udpege et medlem. Vedtægterne er endnu ikke fremsendt. 
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AQUA Ferskvands Akvarium 
Den selvejende institution AQUA Ferskvandsakvarium med hjemsted i Silkeborg anmoder 
Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for AQUA. Der skal udpeges med 
forbehold for, at vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune. Århus Amtsråd har 
hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen.  
  
Ferskvandscentret 
Den selvejende institution Ferksvandscenteret med hjemsted i Silkeborg Kommune an-
moder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen. Der skal udpeges med for-
behold for at vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune. Århus Amtsråd har 
hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen.  
  
Moesgaard Museum 
Den selvejende institution Moesgård Museum hjemhørende på Moesgård ved Århus an-
moder om et medlem i bestyrelsen udpeget af Regionsrådet. Der skal tages forbehold 
for, at vedtægterne endnu ikke er godkendt af Århus kommune.  
  
Museernes Bevaringscenter i Skive 
Virksomheden Museernes Bevaringscenter beliggende i Skive Kommune anmoder Re-
gionsrådet om at udpege et medlem af Regionsrådet til bestyrelsen. 
  
Ørslev Kloster 
Foreningen for Ørslev Kloster anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til besty-
relsen. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.  
  
Midt- og Vestjysk Mediefond 
Midt- og Vestjysk Mediefond anmoder Regionsrådet om at udpege en repræsentant fra 
Regionsrådet til bestyrelsen. Viborg og Ringkøbing amtsråd har hidtil hver udpeget et 
medlem til bestyrelsen. Den ene udpegningsret tilfalder herefter Region Nordjylland. 
  
KulturPrinsen 
KulturPrinsen anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtæg-
ter er endnu ikke fremsendt. 
  
HIRC 
Foreningen Hydrogen Innovation & Research Centre (HIRC) anmoder om, at Regionsrå-
det udpeger et medlem til bestyrelsen for HIRC. 
  
Samsø Iværksætterfond 
Samsø Iværksætterfond anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen 
for Samsø Iværksætterfond pr. 1. januar 2007. Vedtægter er endnu ikke fremsendt. 
  
Fonden Kystcenter Thyborøn 
Fonden for Kystcenter Thyborøn anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til 
bestyrelsen for Fonden Kystcenter Thyborøn. Vedtægter er endnu ikke fremsendt. 
  
Udviklingscenter for møbler og træ 
Det Regionale Teknologicenter Udviklingscenter for møbler og træ anmoder Regionsrådet 
om at udpege et medlem til bestyrelsen for Udviklingscenter for møbler og træ.  
  
Underværket 
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Den selvejende institution Underværket anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem 
til bestyrelsen. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.  
  
Hou Søsportscenter 
Den selvejende institution Hou Søsportscenter med hjemsted i Odder Kommune anmo-
der Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen for Hou Søsportscenter. Ifølge 
vedtægterne er Århus Amt udpegningsberettiget, og dette kan kun ændres med tilladel-
se fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Vedtægter er endnu ikke fremsendt. 
  
Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 
Fonden for Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle anmoder Regionsrådet om at udpege 
et medlem til bestyrelsen. Fonden ønsker, at medlemmet skal repræsentere udvalget for 
uddannelse, kompetence og udvikling.  
  
Midtjysk Ungdomsskole Ejstrupholm 
Repræsentantskabet for Midtjysk Ungdomsskole Ejstrupholm anmoder Regionsrådet om 
at udpege et medlem til repræsentantskabet for skolen. Vejle Amtsråd har hidtil udpeget 
et medlem til repræsentantskabet. Vedtægter er endnu ikke fremsendt. 
  
Netværk Limfjorden 
Foreningen Netværk Limfjorden med hjemsted i Limfjordsområdet anmoder Regionsrå-
det om at udpege et medlem til bestyrelsen for foreningen. Der skal udpeges med forbe-
hold for godkendelse af vedtægtsændringer på Netværk Limfjordens generalforsamling i 
april 2007.  
  
Dronningens Ferieby i Grenaa 
Dronningens Ferieby i Grenaa anmoder Regionsrådet om at udpege et medlem og en 
suppleant til bestyrelsen for Dronningens Ferieby pr. 1. januar 2007. Århus Amtsråd har 
hidtil udpeget et medlem af bestyrelsen. 
  
Himmelbjerggårdens legat 
Bestyrelsen for Himmelbjerggårdens legat anmoder om, at Regionsrådet udpeger et 
medlem til bestyrelsen. Århus Amtsråd har hidtil udpeget to medlemmer til bestyrelsen, 
den ene plads overgår nu til Ny Skanderborg Kommune. Vedtægter er endnu ikke frem-
sendt.  
 
Sclerosecentrene i Danmark 
Sclerosecentrene i Danmark anmoder Region Midtjylland om at udpege et medlem til 
centrenes bestyrelse. Vedtægter er endnu ikke fremsendt.  
  
Hospice Djursland 
Den selvejende institution Hospice Djursland anmoder om, at Regionsrådet udpeger et 
medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution Hospice Djursland.  
Tilsvarende anmodes om, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Den 
selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland.  
  
Anker Fjord Hospice  
Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice anmoder om, at Regionsrådet udpeger et medlem til 
bestyrelsen. Ringkjøbing Amtsråd har hidtil udpeget et medlem til bestyrelsen. Vedtæg-
ter er endnu ikke fremsendt. 
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Hospice Limfjord 
Bestyrelsen for Hospice Limfjord anmoder om, at Regionsrådet udpeger to medlemmer 
til bestyrelsen. Viborg Amtsråd har hidtil udpeget to medlemmer til bestyrelsen.  
  
Bloddonorerne i Århus 
Bloddonorerne i Århus anmoder Regionsrådet om at udpege to medlemmer af Regions-
rådet til bestyrelsen for Bloddonorerne i Århus pr. 1. januar 2007. Århus Amtsråd har 
hidtil udpeget to medlemmer af bestyrelsen. 
  
Café Den Hvide Hest 
Den selvejende institution Cafe Den Hvide Hest anmoder Region Midtjylland om at udpe-
ge et medlem til bestyrelsen med økonomisk, administrativ eller forretningsmæssig eks-
pertise samt lokalkendskab. Vedtægterne afventer godkendelse af Vejle Amtsråd og 
Sammenlægningsudvalget for Ny Horsens Kommune. 
  
Den Gamle By i Århus 
Den Gamle By i Århus anmoder om godkendelse af, at formanden for Regionsrådet ifølge 
vedtægterne for bestyrelsen for Den Gamle By i Århus er medlem af bestyrelsen. 
  
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum 
Gammel Estrup anmoder om godkendelse af, at formanden for Regionsrådet ifølge ved-
tægterne for bestyrelsen for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum er medlem af 
bestyrelsen. 
  
Der vedlægges et notat, der kort beskriver de enkelte bestyrelser. Endvidere vedlægges 
vedtægter for bestyrelserne i det omfang, regionen har modtaget vedtægterne. 
  
Til orientering vedlægges endvidere en oversigt over samtlige hverv, som Regionsrådet 
skal udpege til. Oversigten indeholder samtidig en række hverv, hvor det er uafklaret, 
hvorvidt Regionsrådet vil blive anmodet om at udpege en repræsentant til bestyrelsen. 
Regionsrådet vil senere få fremlagt en indstilling om udpegning af medlemmer til disse 
hverv.  

./. 

./. 
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7. Udpegning af politikere til samarbejdsudvalg på sundhedsområdet 

Resumé 

Regionsrådet skal udpege repræsentanter til en række samarbejdsudvalg på sundheds-
området.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at der udpeges 4 politiske repræsentanter til Samarbejdsudvalget for almen praktise-

rende læger, 

 

at der udpeges 4 politiske repræsentanter til Samarbejdsudvalget for Praktiserende 
Speciallæger, 

 

at der udpeges 3 politiske repræsentanter til Samarbejdsudvalget på fysioterapiområ-
det, 

 

at der udpeges 3 politiske repræsentanter til Samarbejdsudvalget for kiropraktorområ-
det, og 

 

at der udpeges 2 politiske repræsentanter til Samarbejdsudvalget for Tandlæger. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Regionsrådet bemyndigede formanden til at godkende udpegningen af de personer, der 
foreslås af gruppeformændene, herunder udpegningen til Sundhedskoordinationsudval-
get.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

I henhold til landsoverenskomster skal der nedsættes en række samarbejdsudvalg på 
sundhedsområdet. 
  
Det omhandler umiddelbart samarbejdsudvalg for følgende områder: 

 almen læge området  
 speciallægeområdet  
 fysioterapiområdet  
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 kiropraktikområdet, og  
 tandlægeområdet. 

Almen læge området  
       
Samarbejdsudvalget skal i henhold til landsoverenskomsten på almen læge området væ-
re paritetisk sammensat med politisk repræsentation og bestå af 8-12 medlemmer. Re-
gionsrådet og kommunerne (Kommunekontaktrådet) udpeger tilsammen mindst 4 og 
højest 6 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regio-
nen udpeger 3-5 medlemmer. Mindst 4 og højest 6 medlemmer udpeges af praksisud-
valget i regionen. 
  
Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a.: 

 Vejlede med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens enkelte be-
stemmelser  

 Behandle klager over lægegerningen  
 Behandle henvendelser i anledning af at lægehjælpsudgifter i et område afviger 

væsentligt fra udgifter i tilsvarende områder (også sygehjælpsudgifter der er af-
hængig af lægernes ordinationer  

 Varetage praksisplanlægning, så der en rimelig lægedækning i regionen. 

I henhold til aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og repræsentanter for 
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har der i 2006 været etableret et forberedende 
samarbejdsudvalg vedrørende almen lægehjælp i Region Midtjylland, som skulle forbe-
rede etableringen af de fremtidige samarbejdsstrukturer, fungere som mellemled mellem 
de kommende regionale samarbejdsudvalg og  de eksisterende amtslige samarbejdsud-
valg og varetage de særlige opgaver, der vil være forbundet med overgangen til de nye 
regioner.   
  
På mødet i Forberedelsesudvalget den 29. marts 2006 blev der udpeget følgende repræ-
sentanter til det forberedende samarbejdsudvalg for almen praktiserende læger: Conny 
Jensen, Johannes Flensted-Jensen, Aage Koch-Jensen og Alice Espeholt. 
  
Speciallægeområdet 
  
I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp skal der nedsættes et samar-
bejdsudvalg vedrørende speciallægehjælp. 
         
Samarbejdsudvalget skal være paritetisk sammensat med politisk repræsentation og 
bestå af 6 eller 8 medlemmer. 3 henholdsvis 4 medlemmer udpeges af regionen, og 3 
henholdsvis 4 af FAS. 
  
I henhold til aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og foreningen af special-
læger har der i 2006 været etableret et forberedende samarbejdsudvalg vedrørende 
speciallægehjælp i Region Midtjylland, som skulle forberede etableringen af de fremtidi-
ge samarbejdsstrukturer, fungere som mellemled mellem de kommende regionale sam-
arbejdsudvalg og  de eksisterende amtslige samarbejdsudvalg og varetage de særlige 
opgaver, der vil være forbundet med overgangen til de nye regioner.   
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På mødet i Forberedelsesudvalget den 29. marts 2006 blev der udpeget følgende repræ-
sentanter til det forberedende samarbejdsudvalg for praktiserende speciallæger: Leif 
Mørck, Jonas Dahl, Olav Nørgaard og Birgit Jonassen. 
  
Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a.: 

 Træffe afgørelser i sager vedrørende klager og kontrolbestemmelser  
 Indgå aftaler om lokale forhold, knækgrænser og omsætningsloft (dvs. styring af 

lægernes indkomstgrundlag) og rekrutterings- og fastholdelsestiltag  
 Give tilladelse til delepraksis og ansættelse af assisterende speciallæge  
 Afgive indstillinger i forbindelse med rammeaftaler, indholdet vedrørende special-

læger i aftaler mellem regionen og kommunerne og tilladelse til nynedsættelser  
 Meddele bemærkninger til udkast til og endelige praksisbeskrivelser og udkast til 

praksisplan  
 Afgive udtalelser om anmodning om ændring af praksisform, hjemtagelse af pato-

logiske undersøgelser og etablering af øjenlæge- og ørelægevagtordninger  
 Give henstillinger om ændring af ordinationsmønsteret i praksis med henblik på 

økonomisk lægemiddelordination. 

Fysioterapiområdet 
  
I henhold til landsoverenskomsten om fysioterapi skal der nedsættes et samarbejdsud-
valg vedrørende fysioterapi. 
         
Samarbejdsudvalget skal være paritetisk sammensat med politisk repræsentation og 
bestå af 6 eller 8 medlemmer. 2 til  3 medlemmer udpeges af regionen og 3 til 4 af Dan-
ske Fysioterapeuter blandt regionens fysioterapeuter. Desuden udpeges 1 medlem fra 
kommunerne (Kommunekontaktrådet). Der tages forbehold for at forhandlingsaftalen 
vedrørende overenskomst på fysioterapiområdet godkendes i Sygesikringens Forhand-
lingsudvalg i december måned.  
  
Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a. at behandle sager vedrørende: 

 Overenskomstens gennemførelse.  
 Praksisplanlægning.  
 Nedsættelsestilladelse.              
 Indskrænkninger.              
 Ændring af status.              
 Tiltrædelser.    
 Øvrige sager vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse.  
 Højestegrænser. 

I henhold til aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeu-
ter har der i 2006 været etableret et forberedende samarbejdsudvalg på fysioterapiom-
rådet i Region Midtjylland, som skulle forberede etableringen af de fremtidige samar-
bejdsstrukturer, fungere som mellemled mellem de kommende regionale samarbejdsud-
valg og de eksisterende amtslige samarbejdsudvalg og varetage de særlige opgaver, der 
vil være forbundet med overgangen til de nye regioner.   
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På mødet i Forberedelsesudvalget den 29. marts 2006 blev der udpeget følgende repræ-
sentanter til det forberedende samarbejdsudvalg for praktiserende fysioterapeuter: Pre-
ben Andersen, Kate Runge, Leif Mørck og Knud Hammer Sørensen 
  
Kiropraktikområdet 
  
I henhold til landsoverenskomsten om kiropraktik skal der nedsættes et samarbejdsud-
valg bestående af 4 eller 6 medlemmer. Halvdelen af medlemmerne udpeges af Regions-
rådet. Halvdelen udpeges blandt regionens kiropraktorer. 
  
Samarbejdsudvalget har til opgave at:   

 Udarbejde en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling, således at det 
kiropraktiske behandlingstilbud kan indgå i den øvrige sundhedsplanlægning i re-
gionen  

 Indstille hvilke kiropraktorer der kan få tilladelse til at tiltræde overenskomsten  
 Fremme arbejdet med kvalitetssikring  
 Drøfte forhold med henblik på samordning mellem kiropraktorerne og det øvrige 

sundhedsvæsen  
 Løbende vurdere ydelses- og udgiftsudviklingen med henblik på iværksættelse af 

eventuelle relevante initiativer ved ændringer i forbruget af kiropraktiske ydelser.  

Tandlægeområdet 
  
I henhold til landsoverenskomsten om tandlægehjælp skal der nedsættes et samar-
bejdsudvalg vedrørende tandlægehjælp. 
  
Samarbejdsudvalget skal  bestå at 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet, 1 medlem 
udpeget af kommuner i regionen (Kommunekontaktrådet) samt 3 medlemmer udpeget 
af Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse. Samarbejdsudvalget træffer beslutning 
om, hvorvidt der skal udpeges suppleanter til udvalget. Udvalget har endvidere mulighed 
for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal nedsættes ad hoc udvalg under samar-
bejdsudvalget. 
  
Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a.: 

 Samarbejdsudvalget vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af over-
enskomstens enkelte bestemmelser. Såvel region som tandlæger har pligt til at 
afgive oplysninger, der er nødvendige for udvalgets virksomhed  

 Behandler klager over forhold, der er omfattet af overenskomsten, samt klager 
over sagsbehandlingen i amtstandlægenævnet  

 Udvalget skal virke til fremme af samarbejde parterne imellem og søge den over-
enskomstmæssige tandpleje koordineret med anden sundhedsmæssig og social 
virksomhed, for eksempel barsels- og sundhedsplejevirksomhed, børnetandpleje, 
amtstandpleje og tandpleje for kommunernes bistandsberettigede klienter m.v.  

 Udvalget vurderer behandlingsmønstret for de enkelte tandlæger og vurderer  
væsentlige afvigelser heri i forhold til øvrige tandlæger. Udvalget kan over for en 
tandlæge efter foretaget undersøgelse pålægge tandlægen bod efter udvalgets 
nærmere bestemmelse. Landssamarbejdsudvalget underrettes om afgørelsen. 
Ved tandlæger med et særligt lavt behandlingsniveau har udvalget adgang til at 
indstille til landssamarbejdsudvalget,  at tandlægens adgang til at praktisere for 
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den offentlige sygesikring ophører for et af landssamarbejdsudvalget fastsat tids-
rum. 
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1-31-13-06 

8. Organisering af indkøbsområdet og udkast til indkøbspolitik 

Resumé 

Direktionen har justeret organisationsplanen, således at der vælges en enstrenget ledel-
sesstruktur for indkøbs- og logistikområdet. Direktionen har i den forbindelse lagt særlig 
vægt på, at en succesfuld implementering af regionens e-handelssystem på kortere sigt 
har meget høj prioritet, og at kompleksiteten af denne opgave tilsiger størst mulig énty-
dighed i ledelsesansvaret. Organiseringsmodellen trådte i kraft fra den 1. januar 2007. 
Det er desuden vigtigt, at der i forbindelse med etableringen af organisationen og im-
plementeringen af e-handelssystemet også vedtages en indkøbspolitik, der fastlægger 
rammerne for Region Midtjyllands indkøb.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at orienteringen om organiseringen af indkøbsområdet tages til efterretning, herunder 

principperne for etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik, 

 

at indkøbspolitikken drøftes og sendes i høring i ledelsessystemet samt samarbejds- og 
sikkerhedsorganisationen. Indkøbspolitikken drøftes på et temamøde i Regionsrådet 
den 28. marts 2007, før den atter behandles i Regionsrådet den 2. maj 2007, og 

 

at alle udbud og alle kontrakter med leverandører koordineres med Indkøb og Logistik 
frem til at indkøbspolitikken fuldt ud kan træde i kraft. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i 
sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Indkøbsområdet er et vigtigt strategisk område, og man har i forbindelse med organisa-
tionsplanen for Region Midtjylland tilkendegivet, at man vil udnytte sin størrelse til at 
opbygge en professionel indkøbsorganisation og til at indgå indkøbsaftaler på attraktive 
vilkår.  
  
Organisering af indkøbsområdet 
I det oprindelige organisationsforslag var det tanken, at ansvaret for indgåelse af ind-
købsaftaler, administration af brugergrupper samt for logistikområdet samledes i to 
kompetencecentre i tilknytning til henholdsvis Skejby Sygehus og Sygehus Ringkøbing, 
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som skulle referere til den stedlige sygehusledelse. Der var altså tale om en geografisk 
samling af indkøbsfunktionerne på to centre i regionen. 
  
Direktionen har siden hen drøftet organiseringen af indkøbsområdet. 
  
Region Midtjylland har besluttet sig for et koncerntværgående e-handelssystem. Det har 
i 2006 været arbejdet intenst med e-handelsprojektet, og det videre arbejde med im-
plementeringen af systemet (som bliver et lovkrav fra 2008) har vist, at det giver en 
række uforudsete følgevirkninger, bla. i forhold til graden af systemunderstøttelse og 
administration af de dataoplysninger, der lægges ind i systemet. Begge er driftskritiske 
aspekter, der skærper kravene til faglig bæredygtighed og taler for en enstrenget ledel-
sesstruktur. 
  
Ud fra en samlet bedømmelse af fordele og ulemper har direktionen tiltrådt en justering 
af organisationsplanen, således at der vælges en enstrenget ledelsesstruktur for ind-
købs- og logistikområdet. Direktionen lægger i den forbindelse særlig vægt på, at en 
succesfuld implementering af regionens e-handelssystem på kortere sigt har meget høj 
prioritet, og at kompleksiteten af denne opgave tilsiger størst mulig entydighed i ledel-
sesansvaret. 
  
Den enstrengede model er kendetegnet ved følgende 

-         Der etableres ét kompetencecenter med én indkøbs- og logistikchef. 
-         Kompetencecenteret placeres i Århus og refererer til hospitalsledelsen Skejby. 
-         På indkøbssiden vil medarbejderne indtil videre være placeret på de lokationer, 

hvor der er indkøbsmedarbejdere i dag (med mindre andet gensidigt aftales). Ud 
over Indkøbs- og Logistikafdelingen i Århus (som samles i kompetencecentret) 
drejer det sig om Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg samt Regi-
onshospitalet Holstebro. Der skal på længere sigt udarbejdes en plan for, hvordan 
også denne funktion kan samles i kompetencecenteret. 

-         Der er tale om én budgetmæssig og ledelsesmæssig enhed, men med medar-
bejdere placeret på forskellige lokationer. 

-         Kompetencecenteret varetager opgaver vedrørende indkøb, logistik og stamda-
ta.  

-         Derudover varetager Regionsøkonomi i Regionshuset Viborg en række strategi-
ske opgaver vedrørende indkøbspolitik, målfastsættelse mv. 

-         Der etableres en tværgående styregruppe på ledelsesniveau med hospitalsdi-
rektøren på Århus Universitetshospital, Skejby som formand og med deltagelse af 
yderligere 1-2 hospitalsdirektører, indkøbs- og logistikchefen, en ledelsesrepræ-
sentant fra behandlingspsykiatrien (som samtidig repræsenterer socialområdet), 
en ledelsesrepræsentant fra Regionsøkonomi (som samtidig repræsenterer sta-
bene) samt en medarbejderrepræsentant. Indkøb og Logistik er sekretariat for 
styregruppen. Styregruppen skal drøfte strategi, resultater, ressourcer etc. på 
indkøbsområdet.  

  
Organiseringsmodellen trådte i kraft fra den 1. januar 2007. 
  
Denne justering af organisationsplanen berører ganske få medarbejdere. I alt beskæfti-
ger ca. 10 årsværk sig med indkøb udenfor kompetencecentret i Århus, og heraf var 
medarbejderne i Horsens og Viborg allerede forberedt på en flytning. 
  
Den nærmere organisering af indkøbs- og logistikområdet kan ses af vedlagte notat. ./. 
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Følgende grundpræmisser eksisterer i forhold til organiseringen: 

1. Nyt E-handelssystem implementeres med start fra den 1. januar 2007 til hele or-
ganisationen. I takt med udrulningen lukkes de lokale indkøbs- og logistik-
installationer (ILS'er).  

2. Det er målet, at Indkøb og Logistik på sigt skal varetage procesunderstøttelse og 
rådgivning mv. i forbindelse med alle udbudsopgaver i Region Midtjylland. For 
visse specialiserede tjenesteydelser, hvor udbudsejerskabet er entydigt forankret 
i en organisatorisk enhed, kan det aftales, at de udbudsprocessuel-
le/sekretariatsmæssige opgaver varetages af den enkelte udbudsejer.  

3. Det overordnede ansvar for juridisk rådgivning på udbudsområdet ligger i Regi-
onssekretariatet. Indkøb og Logistik kan dog yde juridisk bistand som en del af de 
almindelige udbudsprocessuelle opgaver, f.eks. rådgivning om hvorvidt tilbud er 
konditionsmæssige, udformning af udbudsmateriale og almindelige kontraktmæs-
sige opgaver mv. Denne rådgivning sker med faglig reference til Regionssekreta-
riatet, som generelt varetager specialiserede opgaver, herunder komplekse kon-
traktopgaver og klagesager mv. 

 
Ressourcer 
Den aktuelle ressourcesituation er anstrengt, og det skærpes yderligere af 1)+2) oven-
for. Det vurderes, at der på sigt vil være behov for en forholdsvis betydelig nettotilførsel 
af ressourcer i takt med indgåelse af flere aftaler og i takt med udrulningen af E-
handelssystemet. Der skal udarbejdes en budgetmodel til regulering heraf, herunder skal 
det undersøges, om der kan etableres en form for aktivitetsafhængig finansiering (evt. 
efter indkøbsvolumen). 
  
Flytningen af årsværk i forbindelse med etablering af en enstrenget organisering af ind-
købsområdet svarer til ca. 10 i alt. På kort sigt vurderes det, at der er behov for en net-
totilførsel ud over fusionen på ca. 5 årsværk, som skal finansieres ved et omplacering af 
budget fra hospitaler, institutioner og administrationen til Indkøb og Logistik. Etablerin-
gen af budgettet for Indkøb og Logistik er under udarbejdelse, og det konkrete forslag til 
budgetomplaceringer vil blive forelagt Regionsrådet senere. Budgetomplaceringerne 
gennemføres med virkning fra 1. januar 2007. 
  
Budget til Indkøb og Logistik skal ses i sammenhæng med budget til drift og udvikling af 
e-handelssystemet E-login. I takt med nedlukning af de eksisterende ILS-installationer 
overføres de herfra frigjorte beløb til E-login og Indkøb og Logistik. Ovenstående netto-
tilførsel til etablering af indkøbsorganisationen kan modregnes i besparelserne på afvik-
lingen af ILS'erne. 
 
  
Indkøbspolitik 
Organiseringen af indkøbsområdet træder i kraft den 1. januar 2007 og samtidig iværk-
sættes implementeringen af e-handelssystemet i organisationen. Det er vigtigt, at disse 
to elementer følges op af en indkøbspolitik, der fastlægger rammerne for Region Midtjyl-
lands indkøb. 
  
Udkast til Region Midtjyllands indkøbspolitik vedlægges. 
  

./. 
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Formålet med indkøbspolitikken er at skabe rammerne for, at Region Midtjylland kan 
købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige betin-
gelser. 
  
Vedlagte udkast til indkøbspolitik behandles i Forretningsudvalget den 2. januar og Re-
gionsrådet den 10. januar 2007 og foreslås efterfølgende sendt i høring i ledelsessyste-
met samt samarbejds- og sikkerhedsorganisationen med høringsfrist den 23. februar 
2007. Regionsrådet behandler atter indkøbspolitikken 28. marts 2007, og indkøbspolitik-
ken får således virkning derefter. 
  
Indkøbspolitikken kan altså først træde i kraft ultimo marts 2007, og herefter vil der 
fortsat være dele af indkøbspolitikken, der først træder i kraft i takt med, at indkøbsor-
ganisationen opbygges, at der indgås indkøbsaftaler på alle områder samt i takt med 
implementering af e-handelssystemet i organisationen. Indtil da skal alle udbud og alle 
kontrakter med leverandører koordineres med Indkøb og Logistik  
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1-22-7-06 

9. Korrektion af delingsaftalen for Vejle Amt 

Resumé 

Vejle Amt anmoder i brev af 21. november 2006 om korrektion af delingsaftalen. Botil-
buddet Bo-Horsens og ejendommen Hanstedholm, Højballevej 10, Hansted, Horsens 
overgår ifølge delingsaftalen til Region Midtjylland. Hanstedsholms bygninger og jorde 
anvendes i det væsentligste af værkstedet Horshøj, som overgår til Ny Horsens Kommu-
ne. I overensstemmelse med delingsaftalens mestbrugerprincip burde Hanstedholm 
overgå til Ny Horsens Kommune. Ny Horsens Kommune har derfor anmodet Vejle Amt 
om at foranledige delingsaftalen korrigeret.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at Ny Horsens Kommunes ønske om korrektion af delingsaftalen for Vejle Amt godken-

des, således at ejendommen Hanstedholm, Højballevej 10, Hansted, 8700 Horsens 
overgår til Ny Horsens Kommune, 

 

at korrektion af delingsaftalen godkendes under forudsætning af, at der aftales en leje-
kontrakt for Botilbuddet Bo-Horsens med Ny Horsens Kommune, og 

 

at det er forudsat, at Botilbuddet Bo-Horsens er en kan-institution, hvor aktiver og pas-
siver neutraliseres ved fordelingen, således at korrektionen af delingsaftalen vil være 
økonomisk neutral. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Ved udarbejdelse af delingsaftalen var Vejle Amt ikke bekendt med, at værkstedet Hors-
høj var den primære bruger af bygningerne og grunden. Ud fra delingsaftalens mestbru-
gerprincip skulle ejendommen ved fordeling af aktiver med blandede funktioner have 
været fordelt til Ny Horsens Kommune, jf. vedlagte brev fra Vejle Amt. 
  
Ejendommen Hanstedholm med jordtilliggende har en samlet værdi på 6,98 mio. kr. 
  
Botilbuddet Bo-Horsens er en kan-institution, hvor aktiver og passiver neutraliseres ved 
fordelingen. Således vil korrektionen af delingsaftalen være økonomisk neutral. 

./. 
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Administrationen oplyser, at Botilbuddet Bo-Horsens ikke har en selvstændig interesse i 
at beholde ejerskabet til ejendommen. Administrationen udarbejder en lejekontrakt for 
Botilbuddet Bo-Horsens i samarbejde med Ny Horsens Kommune. 
  
Ændringer i delingsaftalen forudsætter samtlige aftalepartners accept. Det kan oplyses, 
at Vejle Amt kan acceptere ændringen. 
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1-01-84-06 

10. Kvalitetsreform for den offentlige sektor 

Resumé 

Regeringen har nedsat et ministerudvalg, der inden sommeren 2007 skal udarbejde en 
strategi for en kvalitetsreform af den offentlige sektor.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at orienteringen tages til efterretning. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

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 en række områder. Ministerudvalget består af statsministeren (formand), økonomi- 
og erhvervsministeren, finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren, socialmini-
steren og familie- og forbrugerministeren. Andre ministre deltager på ad hoc basis. 
  
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. 

Strategien skal i første række fokusere på kvaliteten af den offentlige service på vel-
færdsområdet, dvs. ældre-, børne- og sundhedsområdet. Men strategiens konkrete initi-
ativer skal så vidt muligt kunne finde anvendelse på tværs af de nævnte områder og vil 
efterfølgende kunne udbredes inden for andre offentlige serviceområder, f.eks. trafik-, 
skole- og socialområdet. 
  
Regeringens debatpjece "På vej mod en kvalitetsreform" er vedlagt. ./. 
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For yderligere oplysninger om kvalitetsreformen henvises til hjemmesiden 
www.kvalitetsreform.dk 
  
Som led i arbejdet med kvalitetsreformen er der planlagt en række temamøder i perio-
den frem mod sommeren 2007. Til møderne inviteres organisationer, erhvervsfolk, eks-
perter m.fl. Desuden inviteres oplægsholdere. Forud for møderne udarbejdes oplæg, der 
beskriver regeringens tanker om det pågældende tema (kan findes på førnævnte hjem-
meside). De inviterede opfordres ligeledes til at udarbejde et kort skriftligt oplæg om 
udfordringerne i forhold til det aktuelle tema. 
  
Fra Region Midtjylland var regionsdirektør Bo Johansen, direktør Leif Vestergaard Peder-
sen og sygehusdirektør Villy Helleskov inviteret til det første temamøde 30. november 
2006 på Århus Universitetshospital, Skejby. Deres fælles skriftlige oplæg af 20. novem-
ber 2006, som tidligere er sendt til Regionsrådets medlemmer til orientering vedlægges.  
  
Der gennemføres i alt fem temamøder under følgende overskrifter:  

 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar (30. november 2006)  
 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) 

Det vedlagte notat af 15. december 2006 om perspektiver på en sammenhængende ind-
sats er tænkt som et inspirationsgrundlag for Regionsrådets drøftelse af det tema, som 
regeringen har sat på dagsordenen i forbindelse med temamøde nr. 2 under overskriften 
"Sammenhængende service - med respekt for borgerne".  
  
Direktionen vil i forbindelse med de kommende temamøder udarbejde lignende papirer 
udarbejde, som kan fungere som baggrunds-/diskussionsmateriale for Regionsrådet. 
Kvalitetsreformen vil blive dagsordenssat i Regionsrådet et antal gange frem mod som-
meren 2007.  
 

./. 

./. 
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1-30-9-06 

11. Indhold i udbudsbekendtgørelsen vedrørende EU-udbud af den gennemgående 
rådgivning til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus 

Resumé 

I forlængelse af Regionsrådets beslutning 13. december 2006 om igangsættelse af EU-
udbudet af den gennemgående rådgivning til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i 
Århus indstilles indholdet i udbudsbekendtgørelsen til godkendelse.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at indholdet i udbudsbekendtgørelsen godkendes, idet det bemærkes, at det i udbuds-

bekendtgørelsen skal tydeliggøres, at der arbejdes for at kunne gennemføre byggeri-
et til færdiggørelse tidligere end 2019. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget godkendte den 13. december 2006 udbudsstrategien vedr. EU-
udbud af den gennemgående rådgivning til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i 
Århus. 
  
Som led i denne udbudsstrategi fremlægges indholdet i udbudsbekendtgørelsen hermed 
til godkendelse i Regionsrådet. Indholdet er kommenteret i vedlagte "Udbudsbekendtgø-
relsen vedrørende Det Nye Universitetshospital i Århus". Materialet er udarbejdet i sam-
arbejde med Niras rådgivende ingeniører og planlæggere A/S og advokatfirmaet Bech-
Bruun. 
  
Udbudsbekendtgørelsen er en annoncering af, at den gennemgående rådgivning udbydes 
i EU. På baggrund af udbudsbekendtgørelsen ansøger interesserede rådgiverhold om at 
deltage i den konkurrenceprægede dialog og efterfølgende at afgive tilbud. Udbudsbe-
kendtgørelsen forventes offentliggjort den 12. januar 2007. Samtidig vil der blive offent-
liggjort et informationsmateriale, der beskriver projektet mere detaljeret overfor poten-
tielle ansøgere. 
  
Med udgangspunkt i ansøgningerne indstiller direktionen valg af tre til fem rådgiverhold 
til Forretningsudvalget (20. marts 2007), der træffer endelig beslutning, jf. vedlagte no-

./. 

./. 
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tat "Procedure for udvælgelse af tilbudsgivere samt udpegning af gennemgående rådgi-
ver". 
  
De udvælgelseskriterier, der er bestemmende for valg af 3-5 rådgiverhold til den kon-
kurrenceprægede dialog, fremgår af udbudsbekendtgørelsen. Udbudskriterierne indstilles 
formuleret som følgende: 
  
"Ved udvælgelse blandt de egnede og kvalificerede ansøgere/virksomheder vil Region 
Midtjylland vælge de tre til fem egnede virksomheder, der i lyset af den udbudte rådgiv-
ningsopgave har de bedste kompetencer i form af referencer, erfaringer og kvalifikatio-
ner" (side 11 i Udbudsbekendtgørelsen). 
  
Baggrunden for udbudskriterierne er nærmere beskrevet i vedlagte "Notat vedr. kom-
mentarer til udbudsbekendtgørelse". 
  
Den vedlagte udbudsbekendtgørelse er rettet i overensstemmelse med Forretningsud-
valgets bemærkning om, at der arbejdes for at kunne gennemføre byggeriet til færdig-
gørelse tidligere end 2019. 
  
Blandt de tre til fem tilbudsgivere udvælges den gennemgående rådgiver af en bedøm-
melseskomité på baggrund af de kriterier for tildeling, der forventes fremlagt til politisk 
godkendelse i Forretningsudvalget den 20. marts 2007, jf. beslutningen i Forberedelses-
udvalget den 13. december 2006.  
  
Bedømmelseskomitéens indstilling om valg af gennemgående rådgiver forventes forelagt 
Regionsrådet ultimo 2007 til godkendelse, hvorefter der indgås kontrakt med den valgte 
rådgiver. 
 

./. 
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1-16-0-61-06 

12. Godkendelse af retningslinjer for Patientkontoret i Sundhedsstaben, Region 
Midtjylland 

Resumé 

Der skal godkendes retningslinjer for Patientkontoret i Region Midtjylland. Retningslin-
jerne omhandler kontorets mission og vision, grundlaget for Patientkontoret, beliggen-
hed, personale, organisation og hovedopgaver, herunder patientvejledning, omvisitering, 
kvalitetsudvikling, bedre kapacitetsudnyttelse og udarbejdelse af en årsberetning.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at retningslinjerne for Patientkontoret godkendes, idet det tydeliggøres i kommissoriet 

for Udvalget vedrørende service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet, 
at udvalget også skal følge Patientkontorets arbejdsområde. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet det ligeledes tilføjes i kommissoriet for Udvalget vedr. 
service og kvalitet m.v. på psykiatriområdet, at også dette udvalg skal følge Patientkon-
torets arbejdsområde.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

I henhold til Sundhedslovens § 51, stk. 6, skal Regionsrådet fastsætte nærmere ret-
ningslinjer for Patientkontorets stedlige og organisatoriske placering samt for kontorets 
virksomhed, herunder for, hvilke forhold, der skal oplyses i Patientkontorets årsberet-
ning. 
  
De vedlagte retningslinjer for Patientkontoret fastsættes under henvisning til organisati-
onsplanen for Region Midtjylland, sundhedslovens § 51, lov om klage- og erstatningsad-
gang inden for sundhedsvæsenet § 1 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendt-
gørelse om de amtskommunale patientkontorers opgaver og funktioner. Bekendtgørel-
sen gælder, indtil der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om regionale patientkontorer. 
  
Patientkontorets opgave er i henhold til ovennævnte bekendtgørelse at informere, vejle-
de og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behand-
ling, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring m.v. samt at vejlede om 
patientrettigheder og bistå med videresendelse og udformning af klager og erstatnings-
krav til rette myndighed. 
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Andre beslægtede opgaver kan henlægges til Patientkontoret, såfremt disse falder natur-
ligt inden for Patientkontorets arbejdsområde. Den centrale fælles omvisiteringsfunktion, 
jfr. organisationsplanen samt rådgivningsfunktioner og sekretariatsbetjeningen af Region 
Midtjyllands Sundhedsbrugerråd, er henlagt til Patientkontoret. 
  
Patientkontoret i Region Midtjylland er placeret i Afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata 
i Sundhedsstaben og bidrager til samarbejdet om udviklingen af patientsikkerhed, pati-
entoplevet kvalitet, service samt kapacitetsplanlægning.  
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1-01-64-06 

13. Anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for Amternes Lægemiddel-
registreringskontor I/S 

Resumé 

Med strukturreformen og den ændring, der sker med opgavefordelingen, overtager regi-
onerne ejerskabet af sygehusapotekerne fra amterne. Derfor skal der ske en ændring i 
interessentskabskredsen i Amternes Lægemiddelregistreringskontor. Danske Regioner 
har anmodet den nuværende bestyrelse om at fortsætte til 1. juli 2007, men en ændring 
af vedtægter og interessentskabskreds skal dog være på plads inden 1. januar 2007, 
hvor amterne nedlægges. Amternes Lægemiddelregistreringskontors repræsentantskab 
vedtog på sit møde den 22. september 2006 at følge bestyrelsens indstilling og anbefale, 
at de nye vedtægter tiltrædes. Amternes Lægemiddelregistreringskontor anmoder om, at 
Regionsrådet tiltræder vedtægtsændringerne. Forslaget fra Amternes Lægemiddelregi-
streringskontors bestyrelse til budget 2007 er samtidig vedlagt til godkendelse.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at vedtægtsændringerne for Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S tiltrædes, 

 

at Region Midtjylland indtræder i interessentskabet i stedet for de gamle amter, og 

 

at forslaget til budget for Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S godkendes. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Med kommunalreformen og den ændring, der sker med opgavefordelingen, overtager 
regionerne ejerskabet af sygehusapotekerne fra amterne. Det betyder, at der nødven-
digvis skal ske en ændring i interessentskabskredsen i Amternes Lægemiddelregistre-
ringskontor.  
  
Danske Regioner har nedsat en arbejdsgruppe til at afklare, hvilke opgaver, der hen-
sigtsmæssigt kan løses fælles i nationalt regi, herunder hvilke opgaver Amternes Læge-
middelregistreringskontor i fremtiden bør varetage, og hvorledes arbejdet skal være or-
ganiseret. Gruppen skal have afsluttet sit arbejde med udgangen af første kvartal 2007. 
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Bestyrelsen for Danske Regioner har anmodet Amternes Lægemiddelregistreringskontors 
nuværende bestyrelse om at fortsætte sit arbejde frem til 1. januar 2007, hvor arbejds-
gruppen har afsluttet sit arbejde, og der har været mulighed for politisk at følge op på 
gruppens anbefalinger. 
  
En ændring af vedtægter og interessentskabskreds skal dog være på plads inden 1. ja-
nuar 2007, hvor amterne nedlægges.  
  
Anmodningen fra Danske Regioner om godkendelse af ændrede vedtægter for Amternes 
Lægemiddelregistreringskontor er vedlagt i 2 udgaver, dels de nye vedtægter, dels en 
udgave, hvor de gamle og de nye vedtægter sammenlignes. 
  
Med de ændrede vedtægter foreslår Danske Regioner, at alle aktiver og passiver, rettig-
heder og forpligtigelser videreføres i interessentskabet. Samtidig foreslår Danske Regio-
ner følgende ændringer: 

 Nyt navn: SAD I/S, fordi SAD er varemærket på de registrerede lægemidler 
fremstillet på sygehusapotekerne  

 Interessentskabskredsen ændres fra amterne og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab til regionerne  

 Repræsentantskabet nedlægges  
 Bestyrelsens sammensætning ændres, så hver region direkte udpeger et medlem 

og Danske Regioner som hidtil udpeger et medlem, der er formand  
 Den nuværende bestyrelse fortsætter frem til 1. juli 2007  
 De opgaver, Amternes Lægemiddelregistreringskontor gennem tiden er tillagt og 

som videreføres af SAD, præciseres. 

Amternes Lægemiddelregistreringskontors repræsentantskab vedtog på sit møde den 22. 
september 2006 at følge bestyrelsens indstilling og anbefale, at de nye vedtægter tiltræ-
des. 
  
Amternes Lægemiddelregistreringskontor anmoder om, at Regionsrådet tiltræder ved-
tægtsændringerne. 
  
Samtidig er forslaget fra Amternes Lægemiddelregistreringskontors bestyrelse til budget 
2007 vedlagt til godkendelse. Amternes Lægemiddelregistreringskontors repræsentant-
skab tiltrådte budgettet den 22. september 2006. 
 
 

./. 

./. 
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1-30-16-06 

14. Anmodning om godkendelse af udkast til interessentskabskontrakt for Amgros 
I/S 

Resumé 

Amgros I/S fremsendte den 16. december 2005 brev til samtlige forberedelsesudvalg 
med henblik på at opnå en afklaring af forholdene omkring Amgros efter den 1. januar 
2007. Alle forberedelsesudvalg meldte tilbage, at de kommende regioner ønskede Am-
gros videreført. Derfor har Amgros I/S i oktober 2006 fremsendt en anmodning om, at 
forberedelsesudvalgene godkender det fremsendte udkast til interessentskabskontrakt 
med det forbehold, at interessentskabskontrakten godkendes af Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at det vedlagte udkast til Interessentskabskontrakt for Amgros I/S godkendes med det 

forbehold, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender kontrakten. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Amgros I/S fremsendte den 16. december 2005 brev til samtlige regioner med henblik 
på at opnå en afklaring af forholdene omkring Amgros efter den 1. januar 2007. Admini-
strationen i Region Midtjylland fremsendte i marts 2006 en tilkendegivelse af, at samar-
bejdet med Amgros forventes videreført, idet regionerne efter lovgivningen overtager 
amternes rettigheder og pligter. De øvrige regioner meldte ligeledes tilbage, at Amgros 
ønskes videreført. 
  
Derfor har Amgros I/S i oktober 2006 fremsendt en anmodning om, at forberedelsesud-
valgene godkender det fremsendte udkast til interessentskabskontrakt med det forbe-
hold at interessentskabskontrakten godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
  
Der er ikke foretaget væsentlige materielle ændringer i udkastet til interessentskabskon-
trakt i forhold til den nuværende interessentskabskontrakt. Det er dog tilsigtet, at udka-
stet til interessentskabskontrakt i højere grad end den nuværende kontrakt - som efter-
hånden er udarbejdet for en del år siden - afspejler de faktiske forhold i Amgros på en 
fyldestgørende måde. Udkastet vedlægges i 2 versioner - henholdsvis én med og én 
uden forklaringer. 
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Det foreslås, at Regionsrådet godkender det fremsendte udkast til interessentskabskon-
trakt med Amgros I/S. 
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1-31-15-06 

15. Navngivning af regionens institutioner og afdelinger indenfor psykiatri- og 
socialområdet 

Resumé 

Psykiatri- og socialområdet har udarbejdet et navneforslag omfattende alle psykiatriens 
behandlingstilbud.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at Regionspsykiatrien bruges som fællesbetegnelse for alle psykiatriske sygehusafdelin-

ger udenfor Århus, 

 

at de psykiatriske voksen og børne- og ungeafdelinger i Risskov, Århus navngives År-
hus Universitetshospital, Risskov, og 

 

at de sociale institutioners navne som hovedregel ikke ændres. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Regionsrådet har vedtaget at anvende betegnelserne Regionshospital og Århus Universi-
tetshospital i navngivningen af regionens sygehuse. Regionsrådet har endnu ikke været 
forelagt et forslag til navngivning indenfor Psykiatri- og socialområdet. 
  
Den strategiske ledelse af psykiatri- og socialområde har udarbejdet navngivningsfor-
slag, som forelægges Regionsrådet. Forslag vedlægges. 
  
De psykiatriske afdelinger, som indgår i Århus Universitetshospital, ligger alle i Risskov 
og foreslås benævnt Århus Universitetshospital, Risskov. De øvrige afdelinger foreslås 
benævnt Regionspsykiatrien efterfulgt af bynavn, f.eks. Regionspsykiatrien, Holstebro.  
  
Børne- og ungdomspsykiatrisk center betegnes i Risskov: Århus Universitetshospital, 
Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. I Viborg og Herning betegnes 
centeret: Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Viborg/ Herning. 
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Døgnhusene bevarer navnet døgnhus. Eksempelvis betegnes Døgnhuset i Viborg: Regi-
onspsykiatrien Viborg, Døgnhuset. 
  
De sociale institutioner m.fl. bevarer deres navne med justeringer, hvor det er relevant. 
Navnene er oplistet i vedlagte navneforslag. 
  
Navneforslagene har været udsendt i høring bredt indenfor psykiatri- og socialområdet. 
  
Der et indkommet et beskedent antal kommentarer. Kommentarerne peger i 2 modsatte 
retninger: 
  
I et høringssvar ønskes ikke den differentiering af psykiatrien fra det øvrige sygehusvæ-
sen, som ligger i den vedtagne organisationsplan, og som genfindes i navneforslaget: 
Regionspsykiatrien Herning i stedet for Regionshospitalet Herning. 
  
I modsat retning peger et høringssvar, som udtrykker ønske om, at psykiatri indgår i 
navnet Århus Universitetshospital, f.eks. som Århus Universitetshospital, psykiatrien, 
Risskov. Ønsket om at psykiatrien indgår i navnet imødekommes, når afdelingsbetegnel-
sen, Psykiatrisk afdeling Syd eller Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter medta-
ges. 
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1-30-215-06 

16. Behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge 

Resumé 

Status vedrørende de fremtidige behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge i Region 
Midtjylland.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at orienteringen vedrørende behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge tages til 

efterretning. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

I forbindelse med kommunalreformen udskilles den sociale del af de amtslige rehabilite-
ringstilbud til traumatiserede flygtninge og overgår til kommunerne.  
  
I Region Midtjyllands område eksisterer der herefter to behandlingstilbud under Sund-
hedsloven til denne målgruppe: Team For Traumatiserede Flygtninge ved Psykiatrisk 
Afdeling i Holstebro og Rehabiliteringscenter for Traumatiserede Flygtninge (RCT) i Århus 
- indtil 1. januar 2007 Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF). 
  
Team For Traumatiserede Flygtninge ved Psykiatrisk Afdeling i Holstebro er udvidet i 
2006 og vil fra 1. januar 2007 dække Distrikt Vest. 
  
RCT i Århus bliver en del af Voksenpsykiatrien i Distrikt Øst og vil fremover betjene bor-
gere i Distrikt Syd, idet der etableres en satellit af RCT ved Psykiatrisk Afdeling i 
Horsens, hvorfra Horsens og Hedensted-området betjenes. Det forventes, at borgere fra 
Silkeborg, Skanderborg og Odder betjenes af afdelingen i Århus. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af psykiatriplanen vil der blive sat fokus på området 
med udgangspunkt i målsætningen om helhed i behandlingsforløb, kvalitet i tilbuddet og 
tilgængelighed. 
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1-00-12-06 

17. Studietur til East of England for Underudvalget vedrørende den regionale 
udviklingsplan 

Resumé 

Underudvalget vedrørende den regionale udviklingsplan planlægger studierejse til East of 
England i dagene 29. - 31. januar 2007. Formålet med studierejsen er at indhente erfa-
ringer med arbejdet med regionale udviklingsplaner og etablering af partnerskaber ved-
rørende dette. I studieturen deltager udvalget samt 5 fra administrationen. Studieturen 
forventes at give en samlet udgift på ca. 60.000 kr.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at studieturen til East of England for Underudvalget vedrørende den regionale udvik-

lingsplan godkendes. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Underudvalget vedrørende den regionale udviklingsplan planlægger at gennemføre stu-
dierejse til East of England i dagene 29. - 31. januar 2007. I henhold til beslutning på 
Forberedelsesudvalgets møde den 17. maj 2006 skal studierejser forelægges Regionsrå-
det til godkendelse. 
  
Studieturens formål er at få inspiration og indblik i, hvordan regional udvikling praktise-
res og udvikles i én af Storbritanniens store regioner, især med henblik på: 
  
- hvorledes der arbejdes med regional udvikling og regionale udviklingsplaner 
- hvorledes der udvikles partnerskaber omkring udviklingsplaner og sektorprogrammer 
og strategier 
- hvorledes der samarbejdes med forskellige interessenter og partnere samt 
- generelle og specifikke erfaringer med regional udvikling. 
  
Hensigten er at møde nogle af de mest betydende aktører i området vedrørende regio-
nale udviklingsplaner - bl.a. East of England Regional Assembly, East of England Deve-
lopment Agency, Cambridge Regional College m.fl. 
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I studieturen deltager Underudvalget vedrørende den regionale udviklingsplan samt 5 
deltagere fra administrationen. Udgiften til studieturen forventes at blive ca. 60.000 kr. 
  
Udkast til program og budget for studieturen vedlægges til orientering. 
 

./. 
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1-00-1-06 

18. Region Midtjyllands internationale samarbejder 

Resumé 

Underudvalget vedrørende internationale aktiviteter har udarbejdet oplæg vedrørende 
Region Midtjyllands deltagelse i internationale samarbejder. Udvalget anbefaler, at der 
indledes drøftelser med Leningrad Oblast i Rusland, Dolnoslaski/Nedre Schlesien i Polen, 
Györ-Moson-Sopron og Bacs-Kiskun amter i Ungarn, Brasov Amt i Rumænien samt 
Shanghai Byprovins i Kina med henblik på at videreføre det samarbejde, der har været 
med amterne, som indgår i Region Midtjylland. Det indstilles endvidere, at mulighederne 
for at etablere nye samarbejder, som kan styrke udviklingen i Region Midtjylland, under-
søges. Udvalgets oplæg har være forlagt Vækstforum, som anbefaler, at de eksisterende 
internationale samarbejder videreføres, samt at mulighederne for at etablere nye sam-
arbejder undersøges.  
  

Underudvalget vedr. generelle sager indstiller,  

 
at Region Midtjylland indleder drøftelser med Leningrad Oblast i Rusland, Dol-

noslaski/Nedre Schlesien i Polen, Györ-Moson-Sopron Amt og Bacs-Kiskun amter i 
Ungarn, Brasov Amt i Rumænien samt Shanghai Byprovins i Kina med henblik på 
videreførelse af eksisterende samarbejder, og 

 

at der af midlerne til erhvervsudvikling reserveres 200.000 kr. til undersøgelse af mu-
lighederne for at etablere nye samarbejder, som kan styrke udviklingen i Region 
Midtjylland. 

 

Aleksander Aagaard tog et foreløbigt forbehold vedrørende at der så ensidigt lægges op 
til samarbejde med østeuropæiske lande.  

 

Anna Marie Touborg, Dan Boyter, Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Johannes Flensted-
Jensen, Birgit Jonassen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Herudover indstiller direktionen, 

 

at indstillingen fra Vækstforum godkendes således, at der af midlerne til erhvervs-
fremme bevilges 2 mio. kr. til videreførelse af eksisterende internationale samarbej-
der. 

 

Direktionen indstiller desuden, 

 

at der af midlerne til erhvervsudvikling bevilges 200.000 kr. til medlemskab mv. af 
Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) og de to geografiske kommissio-
ner herunder: Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen. 
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Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

På Forberedelsesudvalgets møde den 11. oktober 2006 forelå fra Underudvalget vedrø-
rende internationale aktiviteter en oversigt over det internationale arbejde, som de fire 
amter, der indgår i Region Midtjylland, har været engagerede i. På baggrund af oversig-
ten har Underudvalget vedrørende internationale aktiviteter på sit møde den 23. oktober 
2066 drøftet anbefalinger til Regionsrådet vedrørende de internationale samarbejder, 
som ønskes videreført i Region Midtjylland. 
  
Udvalgets drøftelse blev gennemført med udgangspunkt i vedlagte notat Indstilling vedr. 
internationale samarbejder. Notatet beskriver en række forudsætninger for Udvalgets 
oplæg til det fremtidige internationale samarbejde. Udvalget tog notatet til efterretning, 
idet Udvalget lagde vægt på, at de internationale samarbejder kommer hele Region 
Midtjylland til gode. Udvalget ønskede også, at det sidste 'at' i notatet blødes op, således 
at der er mulighed for fagligt projektsamarbejde med ekstern finansiering, selv om sam-
arbejdet ikke videreføres i form af en samarbejdsaftale. 
  
Region Midtjylland har en række styrkepositioner, som vil kunne matche en række frem-
trædende regioner i Europa og den øvrige verden i højere grad, end amterne kunne. 
Samtidig etableres der i regionen 19 nye kommuner, hvoraf de fleste bliver større og 
mere ressourcestærke end de nuværende kommuner. Endvidere er der etableret et 
Vækstforum, som sammen med Region Midtjylland kan være væsentlige dynamoer for 
udviklingen i Region Midtjylland, som har ambition om at blive Danmarks internationale 
vækstregion. 
  
Region Midtjylland får samtidig nye opgaver, som kræver adgang til den nyeste viden, 
teknologisk udvikling og forskning, og der vil være brug for at løfte og udvikle regionens 
kompetencer, så regionen bliver attraktiv for udenlandske studerende, investorer og 
forskere, som kan tilføre ny viden til Region Midtjylland. 
  
Det skal tilstræbes, at der gennem det internationale arbejde arbejdes på at drage fordel 
af globaliseringens positive effekter, og at det internationale samarbejde bliver en natur-
lig og integreret del af den regionale erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udvik-
lingsplan. 
  
Der er i det politiske budgetforlig for 2007 lagt vægt på, at Region Midtjylland fokuserer 
på vækst og bæredygtighed, adgang til den nyeste viden, og at globaliseringens udfor-
dring tages op gennem støtte til forskningsmiljøerne. I den formålsbeskrivelse for det 
internationale samarbejde, som Forberedelsesudvalget godkendte på sit møde den 29. 
marts 2006, lægges der vægt på, at det internationale arbejde også skal medvirke til at 
sikre et højt fagligt niveau blandt Regionens medarbejderne og sikre, at ydelserne fra 
Region Midtjylland er på et højt internationalt niveau. 
  

./. 
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Endelig er der lagt vægt på, at de nye opgaver for regionen giver mulighed for nytænk-
ning, og at der er behov for at tilføre regionen nye kompetencer gennem samarbejde 
med fremtrædende regioner i Europa og den øvrige verden, da globaliseringen også har 
betydning for den geografiske placering af internationale samarbejder. 
  
De samarbejder, som indstilles videreført, er for størstedelens vedkommende placeret i 
Øst- og Centraleuropa, hvor det erfaringsmæssigt er en fordel at have en egentlig sam-
arbejdsaftale, da dette kan fungere som døråbner for private virksomheder og organisa-
tioner. Det er samtidig områder, hvor der er etableret gode forbindelser på både lokalt, 
regionalt og nationalt niveau, som kan medvirke til at styrke samarbejdsrelationerne og 
sikre offentlige/private projektsamarbejder - bl.a. med EU-finansiering, og som samtidig 
kan have strategisk betydning for udvikling af Region Midtjylland i det udvidede EU. 
  
De samlede udgifter til videreførelse af de nævnte samarbejder skønnes at være ca. 2 
mio. kr. årligt, som afholdes af midlerne til regional udvikling. 
  
Udvalget foreslår samtidig, at der inden for en økonomisk ramme på 200.000 kr. skabes 
rum til at undersøge mulighederne for at etablere nye samarbejder - og nye samarbejds-
former - f.eks. i form af kompetencenetværk, projektsamarbejder, udvekslinger mellem 
uddannelsesinstitutioner og organisationer m.v. - fortrinsvis i den vestlige del af verden, 
da der vil være et behov for at benchmarke Region Midtjylland med nogle af de mest 
udviklingsstærke regioner i Europa og den øvrige verden, så samarbejderne kan styrke 
kompetenceudvikling og innovation i Region Midtjylland. 
  
Det internationale samarbejde forudsættes at være en integreret del af den kommende 
regionale erhvervsudviklingsstrategi. Hertil kommer, at mange internationale aktiviteter 
vil være indeholdt i Region Midtjyllands erhvervsudviklingsinitiativer. Finansiering af er-
hvervsudviklingsaktiviteter sker efter indstilling fra Vækstforum. Underudvalget vedrø-
rende generelle sager besluttede derfor, at forelægge sagen til drøftelse i Vækstforum, 
forinden behandlingen i Regionsrådet. 
  
Vækstforum har på sit møde den 15. december 2006 behandlet forslag om tilskud til 
aktiviteter vedrørende Region Midtjyllands internationale samarbejder. 
  
Vækstforum anbefaler, at fire samarbejdsaftaler i Øst- og Centraleuropa videreføres 
sammen med aftale med Shanghai Byprovins i Kina. De samlede udgifter til videreførelse 
af de nævnte samarbejder skønnes at være ca. 2 mio. kr. årligt. Samtidig foreslås det, 
at der afsættes ressourcer til at afsøge nye samarbejdsmuligheder i Vesteuropa og i den 
øvrige vestlige verden. 
  
Når det i første omgang foreslås at videreføre samarbejder i Rusland, Polen, Ungarn og 
Rumænien samt i Kina, skyldes det, at samarbejdsaftaler i disse lande betyder meget for 
virksomheders adgang til offentlige myndigheder og projektmuligheder i disse lande. 
  
Samarbejdsaftalerne fungerer som døråbner til forsyningsvirksomheder, offentlige insti-
tutioner og til samarbejde med private virksomheder, og den tillid, der er opbygget gen-
nem samarbejde med amterne, kan umiddelbart overføres til Region Midtjylland. 
  
Det vurderes således at være af væsentlig betydning, at disse samarbejdsaftaler videre-
føres. Samtidig er der over tid er etableret erhvervsrettede initiativer som Danish Busi-
ness Service i St. Petersborg, Development of New Business Opportunities i Ungarn, Da-
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robi Center i Brasov, Rumænien og det nyligt åbnede repræsentationskontor i Shanghai, 
som alle har medvirket til at give virksomheder fra Region Midtjylland adgang til disse 
nye markeder, som af Danmarks Eksportråd vurderes til at have et stort uudnyttet eks-
portpotentiale. Disse muligheder skal ligeledes forstærkes gennem en intensiveret ind-
sats for at finde flere EU-støttemuligheder gennem det fælles midtjyske EU-kontor i Bru-
xelles. 
  
Samtidig skal der i det internationale arbejde rettes fokus mod nye samarbejdsmulighe-
der i Vesteuropa og i den øvrige vestlige verden - især med henblik på at finde samar-
bejdspartnere, som kan tilføre Region Midtjylland ny viden, innovation og nye kompeten-
cer. Det er ambitionen, at Region Midtjylland skal samarbejde med nogle af de væsent-
ligste vækstregioner og udveksle personer og viden på en lang række områder, som 
f.eks. sundhed/biomedicin, ny og vedvarende energi, fødevareudvikling m.v., og det skal 
sikres, at forskningsinstitutioner og højere læreanstalter understøttes i deres internatio-
nale arbejde. 
  
Det kan videre oplyse, at Underudvalget vedrørende internationale aktiviteter anbefaler, 
at der fokuseres på det internationale politiske samarbejde gennem medlemskab af Kon-
ferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) og de to geografiske kommissioner her-
under - Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen. Harry Jensen er medlem af be-
styrelsen for Nordsøkommissionen og Poul Müller er valgt som vicepræsident for Øster-
søkommissionen, og Region Midtjylland vil også have adgang til en plads i CPMR's politi-
ske bureau. Medlemskabet plus udgifter til rejser, deltagelse i konferencer m.v. - vil an-
drage ca. 200.000 kr. 
  
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at anbefalingen fra Underudvalget vedrø-
rende internationale aktiviteter vedrørende medlemskab af Konferencen for Perifere Ma-
ritime Regioner (CPMR), Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen ved en for-
glemmelse fra administrationens side ikke er behandlet i Underudvalget vedr. generelle 
sager og i Vækstforum i forbindelse med behandlingen af Region Midtjyllands internatio-
nale samarbejder. 
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1-16-0-37-06 

19. Forslag til administrationsgrundlag for kulturområdet i Region Midtjylland. 

Resumé 

Administrationen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag for kulturområdet i 
Region Midtjylland. Formålet er at skabe et bæredygtigt beslutningsgrundlag, som kan 
fungere frem til udarbejdelsen af en egentlig kulturpolitik.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at forslag til administrationsgrundlag for kulturområdet i Region Midtjylland vedtages, 

idet hovedreglen vil være, at der skal være medfinansiering på minimum 50 % fra 
andre steder ved eksterne ansøgninger. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen og Henning Jensen var forhin-
dret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har efterhånden modtaget adskillige ansøgninger om støtte til kultur-
projekter. Samtidig har både politikere og administration modtaget henvendelser om 
samarbejde på konkrete projekter.  
  
Det er i den forbindelse ønskeligt, at der udarbejdes nogle foreløbige retningslinjer, som 
kan benyttes til at vurdere, hvorvidt en konkret sag ligger indenfor Region Midtjyllands 
interesseområde eller ej. 
  
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et foreløbigt administrationsgrund-
lag, som vil være nødvendigt i forhold til at gennemføre en saglig og begrundet sagsbe-
handling. Forslaget er lagt som bilag. 
  
Underudvalget vedrørende kultur, turisme og oplevelsesøkonomi vedtog på sit møde den 
28. november 2006 at anbefale administrationsgrundlaget. 
  
Konkret er administrationsgrundlaget udformet som 8 sigtepunkter, og der kan kobles 
følgende stikord på indholdet: 

 synlighed  
 sammenhængskraft  
 dynamik  

./. 
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 ambition  
 fællesskab  
 rummelighed  
 netværk og samarbejde  
 internationalt niveau. 

Med disse fokusområder er der grundlag for dels at profilere regionen, dels at øge sam-
menhængskraft og identitetsfølelse. 
  
Det er meningen, at der i løbet af 2007 skal udarbejdes en egentlig kulturpolitik. Det vil 
ske gennem en grundig proces, som vil sikre involvering af alle niveauer i regionen, lige-
som det i høj grad vil være en kulturpolitik, som underbygger og læner sig op ad den 
regionale udviklingsplan, som også er under udarbejdelse. 
  
Administrationsgrundlaget tager højde for sammenhængen til den regionale udviklings-
plan ved at fordre, at kulturpolitikken er dynamo for den generelle udvikling. Det er i den 
forbindelse essentielt, at der hele tiden er tilstræbt sammenhæng mellem den udførte 
kulturpolitik og regionens øvrige udviklingspolitik. 
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1-00-12-06 

20. Orientering om Anna Amalia-projektet, et initiativ til borgerinddragelse i den 
regionale udviklingsplanlægning  

Resumé 

Regionsrådet skal inden udgangen af 2007 vedtage et forslag til en regional udviklings-
plan for Region Midtjylland. Derfor lanceredes den 15. november 2006 Anna Amalia-
projektet på Landsarkivet i Viborg. Anna Amalia-projektet er et bud på, hvordan borger-
ne i regionen kan få interesse for, indflydelse på og medejerskab til den første regionale 
udviklingsplan.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at orienteringen tages til efterretning. 

 

Poul Müller stemte imod. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget  
  
Poul Müller, Ove Nørholm og Aage Koch-Jensen stemte imod med følgende begrundelse:  
  
- en persons køn kan ikke være en selvstændig kvalifikation for udpegning til at deltage i 
den politiske proces ,  
  
- det er ikke demokratisk på forhånd at udelukke personer af et bestemt køn - i dette 
tilfælde mænd - fra at få mulighed for at være med til at slå tonen an for den fremtidige 
udvikling i regionen ,  
  
- Weimar er ikke i nutidens Europa en af de mest dannede byer, således som anført i 
begrundelse for at foretage en dannelsesrejse for de 25 Anna Amaliaer dertil,  
  
- dannelsesprocessen i Weimar under hertuginde Anne Amalia vedrørte i det væsentlige 
kultur. Kultur er væsentlig for regional udvikling, men ganske mange andre faktorer er 
mindst lige så vigtige, og  
  
- de ressourcer, der er afsat til projektet, kan anvendes på anden vis med større effekt.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen, Henning Jensen og Conny Jen-
sen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  
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Sagsfremstilling 

Regionsrådet skal inden udgangen af 2007 vedtage et forslag til en regional udviklings-
plan for Region Midtjylland. I den regionale udviklingsplan skal Region Midtjylland i sam-
spil med kommunerne og andre regionale aktører fremlægge en vision for regionens ud-
vikling med hensyn til den overordnede struktur (dvs. regionens byer, landdistrikter, 
udkantsområder og infrastruktur) samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, 
erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur.  
  
Opgaven er hjemlet i planloven. Proceduren for udviklingsplanens tilblivelse følger plan-
lovens gængse regler om borgerinddragelse og offentlighed i planlægningen, hvilket be-
tyder, at der skal indkaldes ideer i en for-offentlighedsfase med debatoplæg eller lignen-
de og udarbejdes forslag, som sendes i offentlig høring i mindst otte uger, inden det kan 
vedtages i en eventuelt ændret form. 
  
Ambitionen er en bredt forankret og anerkendt udviklingsplan. Det stiller store krav til 
processen. 
  
Hidtidige erfaringer med borgerinddragelse i amter og kommuner viser, at det er van-
skeligt at få borgerne engageret i plan- og strategiarbejdet. Det er næppe blevet lettere 
efter, at strukturreformen har gjort afstanden mellem borgere og politikere større - ale-
ne af den grund, at der nu er væsentlig færre politikere. Anna Amalia-projektet er et 
forsøg på at revitalisere borgerinddragelsen i en erkendelse af, at det lokale og regionale 
demokrati alt andet lige har fået vanskeligere vilkår.  
  
Projektets idé om at træde nye stier i en regional dannelsesproces og lade kvinder slå 
tonen an for den fremtidige udvikling i regionen er inspireret af en handlekraftig og idé-
rig kvinde ved navn Anna Amalia. 
  
Anna Amalia var for 250 år siden hertuginde i Weimar i Tyskland, og hun inviterede 
1700-tallets multitalent Goethe og andre interessante mennesker til te, opfordrede dem 
til at sige noget klogt, vise noget, de havde opdaget, spille musik eller fortælle en histo-
rie. Gennem sine saloner var hertuginde Anna Amalia med til at sikre, at lige netop 
Weimar oplevede en guldalder på tærsklen mellem det 18. og 19. århundrede. Weimar 
blev i bund og grund en europæisk talentmagnet, fordi Anna Amalia inviterede til te! 
  
Projektets enkelte elementer gennemgås i det følgende: 
  
Dannelsesrejse  
Derfor skal Anna Amalias ånd vækkes til live i 200-året for hendes død i 1807. Region 
Midtjylland udpeger op til 25 Anna Amaliaer, som alle har det til fælles, at de vil noget 
med deres region og er gode til at gøre andre mennesker gode. Disse 25 Anna Amaliaer 
tager på dannelsesrejse til Weimar for at lære af Anna Amalia som krumtap for udvik-
ling. Og af Goethe, Schiller, Kandinsky og Bach og alle de andre interessante mennesker, 
der har bidraget til at gøre Weimar til en af Europas mest dannede byer. 
  
Al den viden, der findes i Weimar om ånd, dannelse, udvikling og vækst skal spejles i 
Region Midtjyllands nuværende udfordringer, så Den regionale udviklingsplan bliver ved-
kommende, ekstraordinær og nyskabende! Dannelsesrejsen er ikke kun bagudrettet. Vi 
har brug for både at se fremad og bagud. Fremad, så vi kan foregribe og være på for-
kant, og bagud, så vi kan forstå, hvorfra vores verden går, og trække på andres erfarin-
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ger - gode som dårlige. Pointen med dannelsesrejsen er således at få øje på, hvordan 
man kan gøre gammel viden dynamisk i mødet med ny viden. 
  
Salon 
Efter dannelsesrejsen får Anna Amaliaerne serveretten til at invitere til te og opfordre til 
fordybelse. Hver Anna Amalia har indvilliget i at afholde op til otte saloner i en periode 
på otte uger. Ved disse tesaloner vil erhvervsfolk, forskere, husmødre, kunstnere, 
iværksættere, bedsteforældre, studerende og mange andre interessante mennesker mø-
des og byde ind med deres viden, holdninger og nye opdagelser. Det overordnede tema 
for alle salonerne er udvikling af Region Midtjylland. Anna Amaliaerne vælger de emner, 
der har deres interesse i et idékatalog, som er produktet af en konference om regionens 
styrker og udfordringer, der afholdes i marts måned.  
  
Anna Amaliaerne bestemmer således selv, hvad der skal drøftes, hvem der skal drøfte 
og hvordan. 
  
Dagbog og anbefaling 
Anna Amaliaerne fører dagbog (en såkaldt web-blog) på "www.annaamalia.dk." Mens 
Anna Amalias dagbog fra 1806 var hendes private og kun har haft få øjne på sig, vil Re-
gion Midtjyllands Anna Amaliaer anno 2007 dele deres viden med hele verden. Efter hver 
salon blogger Anna Amalia og fortæller, hvem der har været på besøg, hvad de har for-
talt, og hvad der kom ud af det. Bloggen kan også bruges til at lægge links ud om salon-
gæsterne, så også deres bedrifter kan følges. 
  
Bloggen er et åbent vindue til verden. Den kan bidrage til at skabe en sund konkurrence 
blandt de brancher, læringsmiljøer, institutioner, organisationer og virksomheder, der 
gerne vil skrive sig ind i udviklingsplanen. Når de læser en blog fra Anna Amalia og får 
lyst til at medvirke, skal de anbefale sig til hende.  
  
Borgere 
Borgere, der ikke bliver budt på te hos Anna Amalia, har også mulighed for at præge den 
regionale udvikling. Med kampagnen "7000 idéer på 7 dage" spørges alle i regionen til 
råds, når en bus med regionspolitikere i maj måned kører rundt i hele regionen og besø-
ger skoler, virksomheder, sportshaller, gågader, butikscentre, plejehjem, børnehaver, 
hospitaler, forskerparker m.v. Her mødes de med borgerne og får idéer til den regionale 
udvikling. Ideerne offentliggøres på nettet, så alle kan følge med og give deres besyv 
med. 
  
Regionens rolle 
Regionens rolle på salonerne er at lytte med og tage de bedste frø med i det videre ar-
bejde med den regionale udviklingsplan. 
  
For at sikre en ensartet dokumentation og indsamling af disse frø på de enkelte saloner 
stiller Regional Udvikling en medarbejder til rådighed for den enkelte Anna Amalia i for-
bindelse med salonens afvikling og den efterfølgende blog. 
  
Projektet slutter i juni 2007, hvor Anna Amaliaerne afleverer erfaringerne fra salonerne 
til Region Midtjylland og sætter officielt punktum for deres arbejde. Sammen med input 
og inspiration fra kampagnen "7000 idéer på 7 dage" indgår disse erfaringer derefter i 
det videre arbejde med den regionale udviklingsplan. 
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1-00-12-06 

21. Bevillingsdelegering af Anna Amalia projektet 

Resumé 

Regionsrådet har anmodet om en bevillingsmæssig redegørelse vedrørende Anna Amalia 
projektet, som er en del af igangsætningen af arbejdet med den regionale udviklings-
plan.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at orienteringen om finansiering af Anna Amalia projektet tages til efterretning. 

 

Poul Müller stemte imod. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Poul Müller, Ove Nørholm og Aage Koch-Jensen stemte imod med følgende begrundelse:  
  
- en persons køn kan ikke være en selvstændig kvalifikation for udpegning til at deltage i 
den politiske proces,  
  
- det er ikke demokratisk på forhånd at udelukke personer af et bestemt køn - i dette 
tilfælde mænd - fra at få mulighed for at være med til at slå tonen an for den fremtidige 
udvikling i regionen,  
  
- Weimar er ikke i nutidens Europa en af de mest dannede byer, således som anført i 
begrundelse for at foretage en dannelsesrejse for de 25 Anna Amaliaer dertil,  
  
- dannelsesprocessen i Weimar under hertuginde Anne Amalia vedrørte i det væsentlige 
kultur. Kultur er væsentlig for regional udvikling, men ganske mange andre faktorer er 
mindst lige så vigtige, og  
  
- de ressourcer, der er afsat til projektet, kan anvendes på anden vis med større effekt.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen, Henning Jensen og Conny Jen-
sen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Den 8. februar 2006 godkendte Forberedelsesudvalget budget 2006. Der blev i den for-
bindelse afsat 800.000 kr. til igangsættelse af Regional Udvikling. 
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Anna Amalie projektet blev første gang forelagt Underudvalget vedr. den regionale ud-
viklingsplan den 30. august 2006. Udvalget fandt, at projektet var en spændende ide, 
som administrationen herefter har arbejdet videre med.  
  
 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev der afsat 9,3 mio. kr. til udviklingen 
af den regionale udviklingsplan, hvori Anna Amalia projektet er en del.  
  
 Den 2. november 2006 orienterede administrationen Underudvalget vedr. den regionale 
udviklingsplan om de overordnede økonomiske linjer i Anna Amalia projektet. 
  
Økonomien i Anna Amalia projektet 
  
Udgifter til projektet forventes samlet at løbe op i 1,886 mio. kr. Udgifterne fordeler 
sig på følgende poster:  
  
Dannelsesrejser for 25 Anna Amaliaer  425.000 kr. 
Salonerne  330.000 kr. 
7000 ideer på 7 dage 350.000 kr. 
Konsulentbistand i 2006 og 2007 719.000 kr. 
I alt    1.886.000 kr. 

 

Heraf forventes det, at et mindre beløb afholdes i 2006 for de midler, der er afsat til 
dannelse af Region Midtjylland i 2006. Her blev der af Forberedelsesudvalget afsat en 
pulje på i alt 800.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med opstarten af Regional 
Udvikling. Udgifterne i 2006 omhandler konsulenthonorar. 

Restbeløbet finansieres af den pulje på 9,3 mio. kr., der i budget 2007 er afsat til udar-
bejdelsen af den regionale udviklingsplan mm., samt til aktiviteter afledt heraf. Denne 
pulje anses for frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007. 
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22. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007 - 2009 for Region Midtjylland 

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland har udarbejdet en regional erhvervsudviklingsstrategi 
for årene 2007 - 2009. Erhvervsudviklingsstrategien vil skulle indgå i grundlaget for den 
regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, som Regionsrådet skal vedtage inden 
udgangen af 2007.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at Regionsrådet tiltræder den af Vækstforum for Region Midtjylland udarbejdede Er-

hvervsudviklingsstrategi 2007 - 2009 med henblik på, at erhvervsudviklingsstrategi-
en kan indgå i grundlaget for udarbejdelsen af en regional udviklingsplan for Region 
Midtjylland. 

 

Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen og Tove 
Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen, Henning Jensen og Conny Jen-
sen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland har på sit møde den 15. december 2006 vedtaget 
Erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland 2007 - 2009, som vedlægges i arbejds-
kopi fra Vækstforums møde, hvorfor der må påregnes redaktionelle ændringer i forbin-
delse med den endelige færdiggørelse. 
  
Forslag til erhvervsudviklingsstrategi har været drøftet på møder i vækstforum den 15. 
maj, den 19. juni og den 2. november 2006. 
  
Erhvervsudviklingsstrategien indeholder tre tværgående satsninger på 

 balance, 
 infrastruktur samt 
 en overordnede vision om internationalisering, 

og udgør den grundlæggende ramme for udviklingen af en konkurrencestærk region. De 
tværgående satsninger integreres i initiativer inden for tre strategiske indsatsområder: 

 Uddannelse og kompetence 

./. 
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 Innovation 
 Iværksætteri 

Derudover skal ønsket om at være den attraktive, kompetente og nyskabende region 
indtænkes i de konkrete projekter, som vil blive iværksat med udgangspunkt i strategi-
en. 
  
Regionsrådets skal inden udgangen af 2007 vedtage en regional udviklingsplan for Regi-
on Midtjylland. Udviklingsplanen skal på erhvervsområdet baseres på Vækstforums er-
hvervsudviklingsstrategi. Erhvervsudviklingsstrategien vil således skulle udgøre en del af 
det samlede grundlag for udviklingsplanen, og erhvervsudviklingsstrategien vil skulle 
indgå som bilag til den regionale udviklingsplan. I den regionale udviklingsplan beskriver 
Regionsrådet sin vision for regionens samlede fremtidige udvikling på tværs af sektor-
områder, og de handlinger, som Regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklings-
planen. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi må derfor ikke være i modstrid med 
udviklingsplanens beskrivelse af den ønskede fremtidige regionale udvikling. 
  
Vækstforum, som blev nedsat af Forberedelsesudvalget og som konstituerede sig på sit 
første møde den 5. april 2006, har ifølge Lov om erhvervsfremme til opgave  

1. at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi med udgangs-
punkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus 
på yderområderne, 

2. at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, og 

3. inden for den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi at udvikle og afgive 
indstilling til bl.a. Regionsrådet om medfinansiering af regionale er-
hvervsudviklingsaktiviteter. 
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23. Vækstforums handlingsplan 2007 - 2008 

Resumé 

Vækstforum har i tilknytning til den udarbejdede erhvervsudviklingsstrategi udarbejdet 
Handlingsplan 2007 - 2008. Handlingsplanen udgør rammen for Vækstforums overord-
nede prioritering af erhvervsudviklingsaktiviteter i årene 2007 og 2008. Regionsrådets 
midler til erhvervsudvikling på 115 mio. kr. og forventede EU-midler via medfinansiering 
fra andre parter, vil ved et forsigtigt skøn udgøre en samlet finansiering på 410 mio. kr. 
årligt til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Midtjylland  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at Vækstforums handlingsplan 2007 - 2008 tages til efterretning 

 

Bent Hansen, Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Dide-
richsen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen, Henning Jensen og Conny Jen-
sen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Vækstforum har den 15. december 2006 godkendt Handlingsplan 2007 - 2008, der er 
udarbejdet på baggrund af Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2007 - 2009. Hand-
lingsplanen vedlægges i arbejdskopi fra Vækstforums møde, hvorfor der må påregnes 
redaktionelle ændringer i forbindelse med den endelige færdiggørelse. 
  
Handlingsplanen skal sikre investeringer i visionære initiativer, der giver fornyelse og 
vækst i regionen, og er således udtryk for Vækstforums overordnede prioritering i årene 
2007-2008.  
  
Det store arbejde i de 8 tænketanke, som Vækstforum nedsatte i sommeren 2006, har 
inspireret og bidraget væsentligt til handlingsplanens indhold. 
  
Handlingsplanen indeholder overordnede indsatsområder og initiativer, der kan priorite-
res og implementeres på kort sigt, samt initiativer, der kræver kvalificering og konkreti-
sering før de kan igangsættes. 
  
Der skal sikres tæt sammenhæng mellem den nationale globaliseringsstrategi og vækst-
forums erhvervsudviklingsstrategi, og det skal sikres, at globaliseringens muligheder 
udnyttes - bl.a. gennem stærke partnerskaber. 
  

./. 
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Handlingsplanen tager udgangspunkt i de indsatsområder og delmål og ho-
vedindikatorer, som erhvervsudviklingsstrategien rummer. 
  
Handlingsplanen indeholder inden for de overordnede indsatsområder en 
række initiativer, der kan prioriteres og gennemføres på kort sigt og langt 
sigt: 
  

 Projekter, hvor Vækstforum indstiller bevilling til Regionsrådet 
 Forprojekter, som skal bearbejdes af Vækstforums sekretariat og fo-

relægges Vækstforum til prioritering. Såfremt et forprojekt kræver en 
bevilling, skal det ligeledes indstilles til Regionsrådets godkendelse. 

 Megaprojekter og andre projekter, der kræver kvalificering og konkre-
tisering, før de vil kunne igangsættes. For disse projekter udarbejder 
Vækstforums sekretariat forslag til kommissorium, som forelægges 
Vækstforum til godkendelse.  

Handlingsplanens afsnit 7 omfatter en oversigt over finansieringsmuligheder i 2007. 
Oversigten viser, hvordan den af Regionsrådet afsatte bevilling til erhvervsudvikling på 
115 mio. kr. og forventede EU-midler via medfinansiering fra andre parter ved et forsig-
tigt skøn resulterer i en samlet mulig finansiering på 410 mio. kr. for Region Midtjylland. 
  
Over treårsperioden 2007 - 2009 kan der således forventes en samlet økonomisk indsats 
til gavn for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland på 1,2 mia. kr. Der vil kunne overfø-
res uforbrugte midler fra 2007 til 2008 og fra 2008 til 2009. 
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24. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til erhvervsudviklingsaktiviteter 

Resumé 

Vækstforum indstiller bevillinger på 29,09 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, der 
er overtaget fra amterne, samt til projekter som udspringer af Vækstforums handlings-
plan 2007 - 2008.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at indstillingen fra Vækstforum godkendes således, at der af Region Midtjyllands midler 

til erhvervsudvikling bevilges midler til de i sagsfremstillingen beskrevne projekter 
med de anførte beløb, som i alt udgør 29,09 mio. kr. 

 

Bent Hansen, Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Dide-
richsen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
  
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen, Henning Jensen og Conny Jen-
sen var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2007 at indstille nedenstående 
projekter til bevilling. 
  
Projekterne vedrører dels Vækstforums beslutning den 2. november 2006 vedrørende 
etablering af Bruxelles kontor og Vestdansk Investeringsfremme. Dels besluttede Vækst-
forum på sit møde den 19. juni 2006 at prioritere videreførelsen af en række projekter 
fra de fire amter. Nogle projekter er allerede nu medtaget i Vækstforums handlingsplan 
og indstilles derfor til bevilling. 
  
I forbindelse med den nærmere beskrivelse af handlingsplanens øvrige initiativer vil der 
blive medtaget yderligere projekter, som amterne har bevilget midler til, og som Region 
Midtjylland vil skulle tage stilling til bevilling af midler til, f.eks. midler til fusionen mel-
lem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. 
  
Vækstforum indstiller, at der bevilges midler til nedenstående projekter, som er nærme-
re beskrevet i vedlagte bilag.  
  
Vækstforums prioritering 2. november 2006: 
 
3.1 Bruxelleskontor, samt bevillingen til Euro-info-centre, Eurodirect mv. 
Indstilling: 3 mio. kr.  

./. 
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3.3 Vestdansk Investeringsfremme 
Indstilling: 3,3 mio. kr. 
   
  
Vækstforums prioritering 19. juni 2006 og indarbejdet i handlingsplanen, december 
2006: 
  
5.2 Viden i arbejde 
Forskerskoler  
Indstilling: 1,7 mio. kr. 
  
5.3 IT som drivkraft  
InnoCamp Katrinebjerg  
Indstilling: 0,4 mio.kr. 
  
Innovationsregionen  
Indstilling: 2,15 mio. kr. 
  
IT forum Midtjylland 
Indstilling: 0,8 mio. kr. 
  
TEKNE  
Indstilling: 0,57 mio. kr. 
   
Implementering af it-løsninger i offentlige og private organisationer  
Indstilling: 0,5 mio. kr. 
  
Fysiske produkter med it  
Indstilling: 0,75 mio. kr. 
  
Netværk for innovative administration (NIAS)  
Indstilling: 0,9 mio. kr.  
  
Profilering af it-kompetencer  
Indstilling: 0,25 mio. kr. 
  
5.5 Mega-satsning på Energi og miljø 
HIRC, videns- og formidlingscenter for brintteknologi  
Indstilling: 0,75 mio. kr. 
  
5.6 Sundhed 
ACTIV Institute  
Indstilling: 0,5 mio. kr. 
  
5.7 Fødevarer 
NanoFood/NaNet  
Indstilling: 0,04 kr. 
  
VIFU  
Indstilling: 1,1 mio. kr. 
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5.8 Oplevelsesøkonomi 
Midtjysk Turisme - MT, samt overgangsordning til regionale turismeselskaber 
Indstilling: 2,5 mio. kr. 
  
6.5 Virksomhedsudvikling  
Generel virksomhedsudvikling 
Indstilling: 6 mio. kr. 
  
Advanced Manufactoring Cluster Project  
Indstilling: 3 mio. kr. 
  
Get Global  
Indstilling: 0,135 mio. kr.  
  
ID Forum  
Indstilling: 0,4 mio. kr. 
  
Profil IT (tidl. "De mange, de få og de udvalgte")  
Indstilling: 0,35 mio. kr. 
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25. Letbaneprojekt i Århus-området 

Resumé 

På et møde i Århus den 8. november 2006 var der politisk enighed om at arbejde videre 
med virkeliggørelsen af visionen om en letbane i Østjylland. Det er hensigten at forankre 
arbejdet i et udviklingssekretariat, der etableres i Midttrafik. Udviklingssekretariatet ud-
fører arbejdet i samarbejde med en projektgruppe, som refererer til en overordnet sty-
regruppe, hvori de deltagende parter, herunder Region Midtjylland, vil være repræsente-
ret. Kommuner og Region forventes sammen med Staten at bidrage økonomisk til sekre-
tariatet og de indledende analyser og forberedelser af letbaneprojektet.  
  

Forretningsudvalget indstiller,  

 
at orienteringen om letbaneprojekt i Århus-området tages til efterretning. 

 

Socialistisk Folkeparti tog forbehold. 

 

Bent Hansen, Johannes Flensted-Jensen, Birgit Jonassen, Anne V. Kristensen, Ulla Dide-
richsen og Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  
 
Harry Jensen, Kaj Møldrup Christensen, Ulla Diderichsen, Henning Jensen, Conny Jensen 
og Alice Espeholt var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

Sagsfremstilling 

På baggrund af en stigende belastning af trafiksystemet i og omkring Århus igangsatte 
Århus Amt og Århus Kommune i 2005 et udredningsarbejde, der belyser muligheder og 
konsekvenser af en vision om at etablere letbaner i Århus-området. Informationsbrochu-
ren "Letbaner i Århus-området" vedlægges. 
  
Med henblik på at tilrettelægge det videre arbejde med letbaneprojektet inviterede Århus 
Kommune den 8. november 2006 de berørte omegnskommuner; Grenaa, Odder, Hinne-
rup, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs samt Region Midtjylland og Midttrafik til møde om 
projektet. Som det fremgår af vedlagte pressemeddelelse blev der på mødet opnået poli-
tisk enighed om at samle kræfterne om virkeliggørelsen af visionen om en letbane i Øst-
jylland.  
  
Projektet vil blive forankret i Midttrafik ved etablering af et udviklingssekretariat. Sekre-
tariatet skal fungere som initiativtager og tovholder for projektet. Udviklingssekretariatet 
udfører arbejdet i samarbejde med en projektgruppe bestående af administrative med-
arbejdere fra Region Midtjylland, Århus Kommune og i det omfang Odder, Favrskov, 

./. 

./. 
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Syddjurs og Norddjurs kommuner ønsker deltagelse. Udviklingssekretariatet og projekt-
gruppen vil referere til en overordnet styregruppe bestående af ledende repræsentanter 
fra de deltagende parter. Staten inviteres til at deltage i arbejdet. 
  
Der vil i kommunerne og regionen blive søgt om politisk tilslutning til at bidrage økono-
misk til udgifterne til sekretariatet og udgifterne til de indledende analyser og forbere-
delser af projektet sammen med Staten. 
  
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne er der indgået trafikaftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Forligsparterne er enige om at yde til-
skud fra Transport- og Energiministeriets anlægspulje til Århus Kommunes gennemførel-
se af en VVM-analyse for letbaneprojektet. 
  
Midttrafik vil udarbejde forslag til samarbejdsaftale og budget for letbaneprojektet og 
sende dette i høring hos de involverede parter. 
 
 


