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Til: Møde i Regionsrådet 14. november 2007 

 

Kommissorier for midlertidige udvalg i Region Midtjylland i 
2008 og 2009 
 
De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af den politi-
ske aftale om Region Midtjyllands budget for 2008 aftale om at ned-
sætte følgende midlertidige udvalg i 2008 og 2009: 
 
Sundhedsområdet 
1. Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundhedsplan  
2. Midlertidigt udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed 
3. Midlertidigt udvalg vedrørende patientforløb for kræftpatienter 
4. Midlertidigt udvalg vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel 
5. Midlertidigt udvalg vedrørende forbedret indsats for borgere med 

kroniske lidelser 
6. Midlertidigt udvalg vedrørende screeningsundersøgelser 
 
Psykiatri- og socialområdet 
7. Midlertidigt udvalg vedrørende redegørelse til Det Regionale Ud-

viklingsråd 
8. Midlertidigt udvalg vedrørende anvendelse af ny teknologi i den 

psykiatriske behandling 
9. Midlertidigt udvalg vedrørende samarbejdet med praksissektoren 

på psykiatriområdet 
10. Midlertidigt udvalg vedrørende sikrede institutioner 
 
Regional Udvikling 
11. Midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale ru-

tenet 
12. Midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening 
13. Midlertidigt udvalg vedrørende miljøpåvirkninger og råstoffer 
 
Tværgående udvalg 
14. Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliserings-

strategi 
15. Midlertidigt udvalg, der skal evaluere den politiske organisering i 

Region Midtjylland, herunder med særlig fokus på de midlertidige 
udvalg 

  
På de følgende sider beskrives administrationens forslag til kommis-
sorier for udvalgenes virksomhed: 

Dato 07.11.2007

Bob Nielsen

Hans Chr. Theut

Tel. 8728 5317

hans.theut@stab.rm.dk

Sagsnr. 1-31-81-1-07
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Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundheds-
plan 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar – 31. december 
2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget får til opgave at forberede Region Midtjyllands første samle-
de sundhedsplan. 
 
Arbejdet vil dels bestå i en samlet beskrivelse af de allerede vedtagne 
planelementer og planinitiativer, dels et fornyet oplæg om det politi-
ske arbejdsgrundlag for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. 
 
Sundhedsplanen skal samle trådene fra de allerede vedtagne planer 
for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, herunder praksisplaner, 
præhospitalsplan, kommuneaftaler, hospitalsplan m.v. Det midlertidi-
ge udvalg skal formulere oplæg til temaer og værdier i regionens før-
ste sundhedsplan.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Det midlertidige udvalg skal udarbejde oplæg til sundhedsplanproces-
sen samt forberede den borgerrettede dialog om sundhedsplanen i 
Region Midtjylland.  
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget udarbejder en beskrivelse af allerede vedtagne planelemen-
ter og planinitiativer samt et fornyet oplæg om det politiske arbejds-
grundlag for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. 
 
Sundhedsplanen forelægges til politisk beslutning inden udgangen af 
2008. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. juli 2008 – 30. marts 
2009. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget skal drøfte og beskrive på hvilke områder, der gør sig socia-
le forskelle gældende i sundhed samt belyse konsekvenserne heraf. 
Dette skal følges af en kortlægning af hvilke tiltag og fokusområder, 
der kan iværksættes i forhold til påvirkning af sociale forskelle i 
sundhed. 
 
En række undersøgelser har dokumenteret, at der er store sociale 
forskelle i sundhed i den danske befolkning. Region Midtjyllands 
Sundhedsprofil fra 2006 bekræfter dette billede: Kroniske sygdomme, 
risikable sundhedsvaner og dårligt selvvurderet helbred optræder 
med betydelig overvægt hos kortuddannede. En sundhedsprofil med 
deltagelse af de største etniske minoriteter er i analysefasen og vil 
primo 2008 kunne komplettere det samlede billede. 
 
Arbejdet handler ikke om de generelle aspekter af social ulighed, men 
derimod om at sætte fokus på sundhedsvæsenets kompenserende 
indsats.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Det midlertidige udvalg skal på baggrund af gennemgang og præsen-
tationer af eksisterende viden og erfaringer på området (forekomst 
og konsekvenser) diskutere prioriteringen af problemstillingen i sund-
hedsvæsenet, herunder med henblik på at fremkomme med overve-
jelser og eventuelle anbefalinger. 
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget udarbejder en redegørelse overudvalgets overvejelser og 
eventuelle anbefalinger, der kan indgå i bl.a. Regionsrådets og Sund-
hedskoordinationsudvalgets drøftelser af spørgsmålet om sociale for-
skelle i sundhed og mulighederne for at påvirke sådanne forskelle.
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Midlertidigt udvalg vedrørende patientforløb for kræftpatien-
ter  
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 – 30. juni 
2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget får til opgave at udarbejde en redegørelse om patientforløb 
og indsatsen for kræftpatienter, herunder med fokus på servicemål, 
kvalitet, kapacitet mv.  
 
Gennem arbejdet skal en række centrale elementer i patientforløbet 
og indsatsen for kræftpatienter klarlægges: Hvilke krav gælder for så 
vidt angår ventetider og kvalitet? Hvordan måles de, og hvad er  
situationen i Region Midtjylland? Hvad er kapaciteten på området, og 
hvordan spiller kapacitet sammen med ventetider for kræftpatienter 
og for andre patientgrupper? Hvilke konsekvenser har ”pakker”/ 
standardiserede forløb for de patienter, der er karakteriseret ved et 
mere sammensat og komplekst sygdomsbillede? Med kvalitet menes i 
høj grad kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, men der skal også 
lægges vægt på, om patienter oplever, at der er sammenhæng i for-
løbet, om de føler sig velinformerede mv.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Det midlertidige udvalg gennemgår nogle af de initiativer, der er  
igangsat for at forbedre indsatsen på området, herunder omvisitering 
af patienter. Det midlertidige udvalg skal skabe et overblik over og 
gennemgå service- og kvalitetsmål. Dette omfatter f.eks. at se på  
effekten (”outcome”) for patienterne i form af bl.a. overlevelse, 
symptomfri overlevelse og sammenhæng mellem overlevelse og  
andre faktorer, f.eks. om patienter også lider af en kronisk sygdom. 
 
Der inddrages flere perspektiver i arbejdet: Kvaliteten på kræftområ-
det sættes i forbindelse med høj professionel kompetence hos det ud-
redende og behandlende personale. Der er derfor på kræftområdet et 
stadigt behov for forskning, udvikling og uddannelse. Hertil kommer 
fokus på en betydelig menneskelig omsorg og empatisk forståelse for 
det kræftsyge menneskes oplevelser og behov. Endelig kan der være 
grund til at inddrage aspekter vedrørende den organisatoriske og tek-
nologiske udvikling inden for feltet.  
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Udvalgets afrapportering 
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse, som 
indeholder overvejelser og eventuelle anbefalinger, der kan støtte  
Regionsrådets drøftelser og beslutninger i forhold til regionens indsats 
på kræftområdet. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar – 31. december 
2009. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget skal fungere som en følgegruppe, der får et detaljeret ind-
blik i Den Danske Kvalitetsmodel og følger implementeringen heraf på 
hospitalerne. 
 
Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt program for kvalitetsvur-
dering, der har til formål at fremme kvaliteten af patientforløbene i 
sundhedsvæsenet. Det skal ske gennem måling og vurdering af kvali-
teten af sundhedsydelserne – såkaldt akkreditering (en procedure, 
hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt an aktivitet, ydelse eller 
organisation lever op til et sæt af standarder). Deltagelse i den dan-
ske kvalitetsmodel er obligatorisk for offentlige sygehuse. Efterhån-
den vil kvalitetsmodellen blive udvidet til at omfatte alle udbydere af 
offentligt finansierede sundhedsydelser. 
 
Modellen skønnes at få konsekvenser af bred betydning for hospita-
lerne, både i måden at arbejde med kvalitet på og i den almindelige 
drift.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Det midlertidige udvalg skal rådgive administrationen om eventuelle 
væsentlige beslutninger, der skal tages i forbindelse med implemen-
teringen af modellen på hospitalerne, herunder i forbindelse med en 
eventuel national drøftelse af modellen og dens konsekvenser.   
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalgets overvejelser og eventuelle anbefalinger, der kan støtte Re-
gionsrådets drøftelser og beslutninger, forelægges løbende for Re-
gionsrådet. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende forbedret indsats for borgere 
med kroniske lidelser 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar – 31. december 
2009. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Ultimo 2007 forventes Regionsrådet at vedtage en samlet mål- og 
handleplan for en forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser.  
 
Udvalget får til opgave at understøtte arbejdet med implementering 
af planen som helhed og de enkelte initiativer inden for planens ram-
mer.   
 
Gennemførelse af en forbedret kronikerindsats indebærer implemen-
tering af en række konkrete initiativer, men også at der arbejdes med 
holdninger, kompetencer og arbejdsformer i det samlede sundheds-
væsen; det vil sige både på hospitaler, i praksissektoren og i den 
kommunale del af sundhedsvæsenet.  
 
Et væsentligt element i planen er endvidere at understøtte mulighe-
derne for en øget grad af egenomsorg hos borgere med en kronisk li-
delse - og dermed det at kunne mestre en sygdom. Forebyggelsen af 
kronisk sygdom, før den overhovedet opstår, indgår således også i 
planen.  
 
Samlet set er der behov for en bred politisk, faglig og ledelsesmæssig 
opbakning, og det politiske fokus på området har central betydning. I 
den sammenhæng spiller det bl.a. en vigtig rolle, at indsatsen synlig-
gøres i den offentlige debat.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Det midlertidige udvalg skal følge arbejdet med implementeringen af 
planen for en forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser, 
herunder medvirke i debatskabende aktiviteter rettet mod både 
sundhedssektorens forskellige aktører og befolkningen i det midtjyske 
område.  
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Udvalgets afrapportering 
Udvalgets overvejelser og eventuelle anbefalinger, der kan støtte Re-
gionsrådets drøftelser og beslutninger, forelægges løbende for Re-
gionsrådet. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende screeningsundersøgelser  
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2009 – 30. juni 
2009. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget har til opgave at udarbejde en betænkning, der skal støtte 
regionale overvejelser inden for screeningsområdet samt at bidrage 
til den nationale debat om emnet. 
 
Mulighederne for screening af udvalgte (raske) befolkningsgrupper 
øges i takt med den teknologiske udvikling af diagnostiske redskaber. 
Både internationalt og i Danmark fremsættes løbende - typisk med 
udspring i ét lægeligt speciale - forslag om nye screeningstiltag.  
 
Der er således grund til sundhedspolitiske drøftelser af følgende em-
ner/spørgsmål: Hvordan skal vi i fremtiden håndtere vurderingen af 
nytte, effekt, etik og andre afledte konsekvenser af et screeningspro-
gram? Hvor mange screeningsprogrammer skal vi have? I hvilken ud-
strækning skal ressourcerne i bred forstand prioriteres mellem syg-
domsbehandling, screening og sundhedsfremme/forebyggelse, her-
under i lyset af forskellige forståelser af sygdom/sundhed og livskvali-
tet samt i en situation med personalemangel inden for sundhedssek-
toren?  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
På baggrund af indsamling og drøftelse af eksisterende viden på om-
rådet skal det midlertidige udvalg udarbejde en betænkning om  
eksisterende inden- og udenlandske erfaringer i forhold til de sund-
hedsmæssige, økonomiske, organisatoriske og personalemæssige ef-
fekter af indførelsen af større screeningsprogrammer, herunder bl.a. 
evidensen inden for diverse screeningsundersøgelser. 
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse, som 
indeholder udvalgets overvejelser og eventuelle anbefalinger, der kan 
støtte Regionsrådets drøftelser og beslutninger i forhold til regionens 
indsats på screeningsområdet, samt at bidrage til den nationale debat 
om emnet. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende redegørelse til Det Regionale 
Udviklingsråd 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar – 31. december 
2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget har til opgave at følge arbejdet i Det regionale udviklings-
råd, herunder at: 
  
• Udarbejde forslag til den lovpligtige redegørelse til udviklingsrådet 

om udviklingen på social- og specialundervisningsområdet, inden 
rapporten behandles i Regionsrådet 

• Følge udviklingsrådets videre arbejde med afrapporteringerne fra 
Region Midtjylland og de 19 kommuner, der skal resultere i én 
samlet rapport fra udviklingsrådet til Socialministeriet og Under-
visningsministeriet  

• Bidrage til udviklingsrådets dagsordner og efterfølgende drøfte 
udfaldet af udviklingsrådets møder    

 
På social- og specialundervisningsområdet er der som en konsekvens 
af kommunalreformen foretaget en række strukturelle ændringer. Til 
at følge og overvåge implementeringen af reformen på social- og 
specialundervisningsområdet er der i regi af statsforvaltningerne ned-
sat et regionalt udviklingsråd i hver af de fem regioner.  
 
De regionale udviklingsråd er nedsat for perioden 2007-2010 og be-
står af kommunale og regionale politikere samt repræsentanter fra 
bruger- og pårørendeforeningerne.  
 
Region Midtjylland er, ligesom kommunerne, lovgivningsmæssigt for-
pligtiget til at udarbejde en årlig redegørelse til udviklingsrådet.  
Rapporten skal bl.a. indeholde en vurdering af, om forsyningen til de 
enkelte målgrupper er tilstrækkelig.  
 
De årlige indberetninger fra udviklingsrådene vil danne grundlag for, 
at ministeren kan foretage en løbende vurdering af, hvordan kommu-
nerne og regionen varetager deres opgaver efter kommunalreformen.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 



 

Side 11

Det Regionale Udviklingsråd skal afgive sin samlede rapport til Soci-
alministeriet og Undervisningsministeriet inden 1. maj 2008 med 
henblik på ministrenes redegørelse til Folketinget.  
 
Udvalget mødes 3-4 gange i januar og februar 2008 med henblik på 
at udarbejde udkast til Region Midtjyllands redegørelse til udviklings-
rådet. Resten af 2008 kan udvalget eventuelt mødes i naturlig for-
længelse af udviklingsrådets møder, når det kan være relevant at føl-
ge udviklingsrådets videre arbejde.  
 
Udvalgets afrapportering  
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af udkast til redegørelse 
til det regionale udviklingsråd, som indeholder udvalgets overvejelser 
og eventuelle anbefalinger. Redegørelsen forventes behandlet i For-
retningsudvalget den 4. marts 2008 og i Regionsrådet den 12. marts 
2008. Herefter sendes den godkendte redegørelse til Det regionale 
udviklingsråd med henblik på udviklingsrådets behandling af den 
samlede rapport inden 1. maj 2008. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende anvendelse af ny teknologi i 
den psykiatriske behandling 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. juli 2008 – 31. decem-
ber 2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave  
Udvalget skal udarbejde et strategioplæg vedrørende anvendelse af 
ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning og behandling. 
Strategioplægget skal indeholde konkrete forslag til anvendelse af bil-
leddannende teknikker i forbindelse med neuropsykiatrisk udredning 
og efterfølgende behandling. Herudover skal strategioplægget inde-
holde forslag til anvendelse af teknologisk udstyr i forbindelse med 
elektronisk og magnetisk stimulationsbehandling. Endelig skal strate-
gioplægget indeholde forslag til anvendelse af ny teknologi til optime-
ring af sagsgange og til sikring af, at den ekspertise, som findes få 
steder i Regionen, navnlig på Århus Universitetshospital, Risskov, 
bringes i anvendelse i patientbehandlingen i hele regionen. 
 
Strategioplægget skal inddrage nationale og internationale forsk-
ningsresultater og praksisbaserede erfaringer.  
 
I marts 2008 vedtages Psykiatriplanen for Region Midtjylland. Planen 
er en strategisk plan, der udstikker de overordnede mål for de kom-
mende års beslutninger om udviklingen af de behandlingspsykiatriske 
tilbud ud fra en vision om at skabe et psykiatrisk sundhedsvæsen på 
højeste internationale niveau. Et udviklingsområde, planen vil pege 
på, er anvendelsen af ny teknologi indenfor tre vigtige felter: 
 
1. Nye teknologiske fremskridt indenfor billeddannende tekniker har 

givet mulighed for en langt bedre diagnostik af tilstande, som har 
organiske årsager, som f.eks. demens og skader efter misbrug, li-
gesom de billeddannende teknikker (især ECT-skanning) generelt 
bidrager til øget forståelse af forstyrrelserne af hjernefunktionen i 
forbindelse med psykisk sygdom. Et vigtigt udviklingsområde er at 
sikre en effektiv, systematisk anvendelse af billeddannende tek-
nikker som led i neuropsykiatrisk udredning inden for både børne- 
og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.  

 
2. Behandling af patienter med svære depressioner og delit omfatter 

under særlige omstændigheder anvendelse af elektrostimulation 
(ECT), som kan være en liv reddende behandling, Den nyeste 
ECT-teknologi giver mulighed for mere skånsom behandling og 
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nye teknologier som transkraniel magnetstimulation anvendes nu 
som det første sted i Danmark på Århus Universitetshospital, Ris-
skov. Det er et udviklingsområde, at sikre at den bedste teknologi 
anvendes i stimulationsbehandlingen i hele Regionen.  

 
3. De geografiske afstande i Regionen og den stigende mangel på 

speciallæger og andet faguddannet personale giver anledning til 
fokus på udnyttelsen af ny teknologi til optimering af sagsgange 
og sikring at, at den ekspertise, som findes få steder i regionen, 
navnlig på Århus Universitetshospital, Risskov, bringes i anven-
delse i den psykiatriske patientbehandling i hele Regionen. Mid-
lerne kan f.eks. være videokonferencer for behandlerpersonalet, 
specialistvejledning på baggrund af videooptagelser af patient-
samtaler og fjernundervisning via video.  

 
Udvalget arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Udvalgets arbejde vil omfatte møder med centrale fagpersoner. 
 
Udvalget afholder en faglig konference om anvendelsen af telemedi-
cin på psykiatriområdet.  
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget afslutter sit arbejde med aflevering af en redegørelse til Re-
gionsrådet, som indeholder udvalgets overvejelser og eventuelle an-
befalinger vedrørende anvendelse af ny teknologi i forbindelse med 
psykiatrisk udredning og behandling.  
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Midlertidigt udvalg vedrørende samarbejdet med praksissek-
toren på psykiatriområdet 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. april 2008 – 31. decem-
ber 2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave  
Udvalget skal udarbejde et oplæg til modeller for behandlingspsykia-
triens samarbejde med praksissektor. Oplægget kan inddrage natio-
nale og internationale erfaringer. 
 
I marts 2008 vedtages Psykiatriplanen for Region Midtjylland. Planen 
er en strategisk plan, der udstikker de overordnede mål for de kom-
mende års beslutninger om udviklingen af de behandlings-
psykiatriske tilbud ud fra en vision om at skabe et psykiatrisk sund-
hedsvæsen på højeste internationale niveau. 
 
Regionens behandlingspsykiatri er en del af det sekundære sygehus-
væsen og har ansvaret for udredning og behandling af svære psykia-
triske sygdomme. Psykiatriplanen fastlægger de nærmere rammer 
herfor. Det er vigtigt at arbejdsdelingen i forhold til praksissektoren 
er baseret på mindste-middelprincippet. Behandlingspsykiatrien skal 
således i relevant omfang tilbyde rådgivning, undervisning og evt. 
også samarbejde om shared-care med henblik på at de praktiserende 
læger støttes fagligt i at varetage psykiatriske behandlingsopgaver. 
Et andet vigtigt udviklingsområde er at sikre, at der er tæt og velfun-
gerende samarbejde om det enkelte forløb i forbindelse med at en 
patient henvises fra og afsluttes til praktiserende læge. 
 
Udvalget skal udarbejde et oplæg til modeller for behandlingspsykia-
triens samarbejde med praksissektor.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Arbejdet i udvalget skal involvere repræsentanter fra praksissektoren 
og fra både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.  
 
Udvalget står for afholdelsen af en inspirationskonference. 
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Udvalgets afrapportering 
Udvalget udarbejder et oplæg til modeller for behandlingspsykiatriens 
samarbejde med praksissektor, som forelægges Regionsrådet.  
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Midlertidigt udvalg vedrørende sikrede institutioner 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2009 – 30. juni 
2009. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget har til opgave at: 
 
• Udarbejde en betænkning om anvendelsen af de sikrede instituti-

oner, udviklingen i målgruppen m.v., kapacitet og indholdet i til-
buddet, 

• Komme med anbefalinger til udviklingen på området, herunder til 
udviklingen af samarbejdet med/snitfladen til det børne- og ung-
domspsykiatriske område. 

 
I betænkningen skal indgå oplysninger om landets øvrige sikrede in-
stitutioner, herunder oplysninger om belægning og ventetider. 
 
På det sociale område er hele myndighedsansvaret og kompetencen 
placeret i kommunerne, som træffer beslutning om visitation af deres 
borgere til de regionale tilbud eller andre tilbud, herunder de sikrede 
institutioner.  
 
Regionerne har leverandørforpligtelsen overfor kommunerne i regio-
nen inden for en række områder, herunder bl.a. sikrede institutioner 
for unge. Omfanget af leverandørforpligtelsen vedr. sikrede institutio-
ner fastsættes i de årlige rammeaftaler, der indgås mellem kommu-
nerne og regionen, og det følger i den forbindelse af lovgivningen 
vedr. rammeaftalerne, at der skal ske en koordinering vedr. antallet 
af sikrede pladser på landsplan. 
 
Region Midtjylland driver pt. to sikrede institutioner til unge, nemlig 
Koglen og Grenen.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Udvalget mødes ca. 4 gange i løbet af foråret 2009 med henblik på at 
udarbejde betænkningen. I udvalgets arbejde inddrages de kommu-
nale redegørelser til brug for rammeaftalen på det sociale område for 
2010, som kommunerne skal aflevere til regionen senest den 1. maj 
2009. 
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Udvalgets afrapportering 
Udvalgets udkast til betænkning forelægges til godkendelse i Re-
gionsrådet i juni 2009 med henblik på, at betænkningens anbefalin-
ger kan indgå i rammeaftalen for 2010, som godkendes i region og 
kommuner i oktober 2009. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regiona-
le rutenet 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 – 31. de-
cember 2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 

 

Udvalgets formål og opgave 

Udvalget skal  

• udarbejde forslag til revideret trafikplan, herunder 
o Opstille kriterier til for et sammenhængende regionalt ru-

tenet, samt deraf følgende afgrænsning for lokale ruter, 

• udarbejde forslag til rationaliseringer i det regionale rutenet, her-
under 

o foreslå tidsplan for rationaliseringernes indførelse 
o sikre økonomisk råderum til udviklingsaktiviteter fremover,  

• opstille service- og kvalitetsmål for den regionale kollektive trafik-
betjening 

• forberede en revision af samarbejdsaftalen mellem Midttrafik og 
Region Midtjylland 

   

Udvalget løser sine opgaver i dialog med trafikselskabet Midttrafik. 

 

Arbejdet med Projektkatalog 2008 og Trafikplan 2008-2012 er påbe-
gyndt i 2007. 

  

Første oplæg til rationalisering og effektivisering at det regionale ru-
tenet forventes at kunne præsenteres i november 2007. For at få 
virkning i 2008 skal rationaliseringer og effektiviseringer indarbejdes i 
køreplanerne for køreplanåret 2008 (”K2008”), som skal vedtages i 
marts 2008. 

  

Trafikplan 2008 - 2012 forventes godkendt i september 2008. 

  

I forhold til opgaven med rationalisering og effektivisering skal der 
træffes beslutninger om rationaliseringer af rutenettet forud for god-
kendelse af køreplanerne i marts 2008, såfremt disse skal få virkning 
i 2008. 

 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
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Udvalgets afrapportering 

Udvalgets overvejelser og eventuelle anbefalinger, der kan støtte Re-
gionsrådets drøftelser og beslutninger, forelægges løbende for Re-
gionsrådet. Udvalgets forslag til revideret trafikplan forelægges Re-
gionsrådet i september 2008.
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Midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening 

Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde den 28. marts 2007 og 
skal fungere i perioden 1. april 2007 - 31. marts 2008. 

 

Formand: Harry Jensen (V) 

Medlemmer: Kaj Møldrup Christensen (A), Gert Schou (A), Jørgen 
Nørby (V), Anna Marie Touborg (F) 

 
Opgaver 

Jordforurening er en myndighedsopgave, som efter lov om jordforu-
rening er delt mellem regioner og kommuner. Regionen opsporer og 
kortlægger arealer, hvor man enten véd, at der er forurenet, eller 
hvor der på grund af en bestemt brug af arealerne er begrundet mis-
tanke om, at de kan være forurenede. Når arealerne er fundet skal 
forureningen uskadeliggøres, enten ved at grave forureningen væk, 
eller ved på anden måde at sikre at mennesker ikke kan komme i 
kontakt med den. 

  

Udvalget skal med henblik på forelæggelse for Regionsrådet til stil-
lingtagen: 

 

• Prioritere oprydningerne i Region Midtjylland. Der skal opstilles en 
strategi for oprydningstakten i forhold til grundvand, i forhold til 
oprydninger i byerne af hensyn til sundhed, og i forhold til de sto-
re forureninger (>10 mil. Kr.), som kan være skadelige for natu-
ren (Høfde 42).  

• Udarbejde en strategi for hvor hurtigt en afklaring kan ske på de 
ca. 6.400 grunde, vi har arvet fra de gamle amter, og hvor vi ikke 
ved, om der faktisk er sket en forurening. 

• Følge arbejdet med store forureninger i Region midtjylland. Der 
skal i den kommende tid forhandles med Miljøministeriet om op-
rydninger på disse store forureninger. 

• Arbejde med udvikling af jordforurening, dels i forhold til en effek-
tivisering af undersøgelser og oprydninger, dels i forhold til andre 
af regional udviklings formål, som for eksempel erhvervsudvikling 
og turisme. Der skal blandt andet belyses forskellige måde at 
fremskynde oprydninger, som for eksempel økonomiske incita-
menter, som medfinansiering eller lignende. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende miljøpåvirkninger og råstoffer  
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. april 2008 – 31. marts 
2009. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 

Udvalgets formål og opgave 

Udvalget skal udarbejde forslag til politik for jordforurening og råstof-
fer. Det drejer sig om politikker på tre områder: 
 
• Grundvand: 

Politik med henblik på at sikre grundvandet mod miljøpåvirknin-
ger. 

• Sundhed: 
Politik med henblik på at sikre borgernes sundhed i forhold til på-
virkninger fra forureninger. Det kan for eksempel være samarbej-
de med kommunerne om at sikre børneinstitutioner i regionen 
mod jordforurening. 

• Natur: 
Politik med henblik på at sikre naturen mod negative påvirkninger 
fra forureninger. Der forventes fremsat lovforslag i 2008 om æn-
dring af jordforureningsloven, således at jordforureningens på-
virkning af recipienter også vil blive omfattet af loven. Et eksem-
pel på en jordforurening, som påvirker naturen, er høfde 42 ved 
Cheminova. 
 

Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Der forventes afholdt 3 - 6 møder. 

 
Udvalgets afrapportering 
På hvert af de tre hovedområder afrapporterer udvalget til Regions-
rådet med overvejelser og anbefalinger til politikker på områderne. 
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Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands globalise-
ringsstrategi 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 – 31. de-
cember 2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (i alt 7 medlemmer inkl. fm. og næstfm.) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalgets formål er at udarbejde en betænkning vedrørende en glo-
baliseringsstrategi for Region Midtjylland inden udgangen af 2008. 
 
Udvalgets opgaver er bl.a.: 
 
• Med baggrund i relevante analyser og oplæg skal udvalget drøfte 

og beskrive globaliseringens virkninger for Region Midtjylland på 
en række centrale områder, hvor globaliseringen generelt påvirker 
udviklingen i Region Midtjylland – f.eks. virksomhedsudvikling, 
natur- og miljø, klimaforandringer, sundhed, uddannelse og kom-
petenceudvikling, innovation og forskning samt turisme og ople-
velsesøkonomi 

• Inddrage erfaringer fra andre relevante internationale regioner 
med henblik på at udnytte fælles erfaringer 

• Planlægge og gennemføre en globaliseringskonference i samar-
bejde med Vækstforum i 2. halvår af 2008 med henblik på at kva-
lificere grundlaget for at udarbejde betænkning vedrørende globa-
liseringsstrategi 

 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Udvalget forventes at afholde fire møder i 2008. 
 
Udvalget kan deltage i møder og seminarer, afholde møder med eks-
terne parter og nedsætte tværsektorielle arbejdsgrupper med ekster-
ne parter for at opfylde udvalgets formål og løse opgaverne. Udvalget 
kan desuden efter gældende regler bestille oplæg og analyser hos 
administrationen samt eksterne konsulenter. 
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget holder løbende Forretningsudvalget og Regionsrådet orien-
teret om udvalgets arbejde, forelægger resultater af udvalgets arbej-
de, analyser og vurderinger. Udvalget forelægger inden udgangen af 
2008 en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region 
Midtjylland til Vækstforum og Regionsrådet.  
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Midlertidigt udvalg, der skal evaluere den politiske organise-
ring i Region Midtjylland, herunder med særlig fokus på de 
midlertidige udvalg 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 – 31. de-
cember 2008. 
 
Formand: NN 
Næstformand: NN 
Medlemmer: NN (et medlem fra hvert parti) 
 
Udvalgets formål og opgave 
Udvalget skal foretage en evaluering af den politiske organisering i 
Region Midtjylland med særligt fokus på de midlertidige udvalgs funk-
tion og virkemåde. Evalueringen skal danne grundlag for Regionsrå-
dets samlede drøftelse af den fremtidige politiske organisering i Regi-
on Midtjylland. 
 
Det er aftalt mellem partierne i Regionsrådet, at den politiske organi-
sering i Region Midtjylland skal evalueres medio 2009.  
 
Der nedsættes i den forbindelse et midlertidigt udvalg med repræsen-
tanter for samtlige partier, som får til opgave at drøfte erfaringerne 
med den nuværende politiske organisering i Region Midtjylland med 
relativt mange tema-baserede midlertidige udvalg og de fremtidige 
behov og ønsker til den politiske organisering i Region Midtjylland, 
herunder særligt de midlertidige udvalg og de politiske paneler. 
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af Regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for midlertidige udvalg. 
 
Udvalgets afrapportering 
På baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdes en rapport om er-
faringerne med den politiske organisering i Region Midtjylland samt 
forslag til fremtidig politisk organisering i regionen fra 2010.  
 
Rapporten forelægges Regionsrådet. 



 

Standardforretningsorden for midlertidige udvalg 
 
Møder 

 § 1. 
 
I forbindelse med nedsættelsen af midlertidige udvalg udpeges sam-
tidig en formand og næstformand af Regionsrådet / Forretningsud-
valget. 
 
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler vedkom-
mende dette til formanden. I referat anføres for hvert enkelt møde, 
hvilke medlemmer der ikke har været til stede. 
 
Udvalget fastsætter selv sin mødekalender. Formanden kan indkalde 
til ekstraordinære møder, når formanden finder det fornødent eller 
når 3 medlemmer forlanger det. 
 
Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage før mødet udsen-
des en dagsorden over de emner, der foreslås behandlet på mødet. 
Dagsordenen bilægges så vidt muligt det nødvendige materiale som 
grundlag for behandling af emnerne. 
Møderne er ikke åbne for offentligheden. 

 

Arbejdsform, dagsorden og beslutning. 

 

§ 2. 

Virksomheden udøves på grundlag af det givne kommissorium. 

 

§ 3. 
 
Formanden leder møderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål 
om ledelse af drøftelserne. Under formandens midlertidige forfald le-
der næstformanden mødet. 
 
Formanden sammensætter dagsordenen i samarbejde med direktio-
nen og sekretæren. Emnerne behandles i mødet i den rækkefølge, 
som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i 
dagsordenen angivne rækkefølge.  
 
Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsor-
denen.  

Dato 16.08.2007

Sagsbehandler: Jesper Krogstrup

Tel. +45  8728 5314

Jesper.Krogstrup@stab.rm.dk
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Møde i Regionsrådets Forretningsudvalg 

6. november 2007  

Regionshuset
Viborg

Regionssekretariatet
Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk
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Ønsker et medlem ændring eller tilføjelse af emner på dagsordenen, 
træffes beslutning om ændring af dagsordenen for mødet.  

 
§ 4. 
 
Formanden koordinerer de eksterne kontakter med Regionsrådsfor-
manden samt med Forretningsudvalget og Regionsrådet. 
 
Der kan indsamles viden gennem institutionsbesøg, studiebesøg, se-
minarer og møder med interessenter, oplæg fra administrationen el-
ler eksterne fageksperter m.v. Der kan efter de gældende regler be-
stilles oplæg og analyser hos administrationen samt eksterne konsu-
lenter.  
 
 
§ 5. 

Der kan kun træffes beslutninger, når mindst halvdelen af medlem-
merne er til stede.  

 

Referat. 

§ 6. 
 

 Formanden drager omsorg for, at drøftelser og beslutninger under 
møderne, herunder beslutning om afrapportering indføres i et referat.  

  
 Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende 

mening kort tilført referatet.  
 
 Snarest muligt efter mødet udsendes referatet fra mødet til udvalgets 

medlemmer. 
 

 Dagsordener og referater fra møderne offentliggøres på regionens 
hjemmeside, med de begrænsninger loven sætter for dette. 

 
 Standardforretningsordenen er gældende fra vedtagelsen i Regions-

rådet. 
 

Afrapportering. 

§ 7. 

Arbejdet afrapporteres til Forretningsudvalget / Regionsrådet. 

Når rådgivningen og vurderingen i en given sag er klarlagt, forudsæt-
tes denne afrapporteret og fremlagt i Forretningsudvalget og eventu-
elt i Regionsrådet, der tager stilling til, hvorledes det afrapporterede 
skal indgå i Regionsrådets videre arbejde. 

 

Således vedtaget på møde i Regionsrådet den xx.xx.2007 



 
Regionshuset

Viborg
Regionssekretariatet

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000

www.regionmidtjylland.dkNOTAT 

 

Til: Møde i Regionsrådet 14. november 2007 

 

 
Kommissorier for politikerpaneler i Region Midtjylland i 2008 
og 2009 
 
De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af den politi-
ske aftale om Region Midtjyllands budget for 2008 aftale om at etab-
lere følgende politikerpaneler i 2008 og 2009: 
 

• Panel for lokale aktionsgrupper 
• Panel for kollektiv trafik 
• Panel for Region Midtjyllands repræsentanter i uddannelsesin-

stitutioners bestyrelser 
• Panel for sundhedsområdet 
• Panel for udviklingen på socialområdet 

 
På de følgende sider beskrives administrationens forslag til kommis-
sorier for panelernes virksomhed: 

Dato 07.11.2007

Bob Nielsen

Hans Chr. Theut

Tel. 8728 5317

hans.theut@stab.rm.dk

Sagsnr. 1-31-81-1-07
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Panel for lokale aktionsgrupper 
Panelet skal sikre, at de af Regionsrådet udpegede medlemmer til de 
lokale aktionsgrupper (LAG) får lejlighed til 3 – 4 gange årligt at drøf-
te muligheder og udfordringer i forbindelse med anvendelsen af land-
distriktsmidlerne i de enkelte lokale aktionsgrupper. 
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 31. de-
cember 2009. 
 
Formand:  NN 
Næstformand: NN 
 
Panelets navn 
LAG-panel Region Midtjylland. 
 
Panelets medlemmer 
Panelet består af de af Regionsrådet udpegede medlemmer til LAG-
bestyrelserne. 
 
De lokale aktionsgrupper (LAG-erne) dannes efter Landdistriktspro-
grammet 2007-2013 og Fiskeriprogrammet 2007-2013.  
 
LAG-erne dannes efter en foreningsmodel med stiftende generalfor-
samling, valg af bestyrelse og formand m.v. Regionsrådet og Vækst-
forum udpeger i forening et medlem til bestyrelsen for hver enkelte 
LAG. Der forventes dannet i alt ca. 19 LAG`s i Region Midtjylland.  
 
LAG-erne har til opgave at arbejde for udvikling i landdistrikter og fi-
skeriområder og prioritere EU-midler og statsmidler til projekter. 
 
Panelets formål og opgave 
Panelets formål er at virke for en stærk og sammenhængende regio-
nal og lokal indsats for udvikling i landdistrikter og fiskeriområder. 
 
Panelets opgaver er: 
 

at udveksle erfaringer blandt paneldeltagerne om varetagelsen 
af arbejdet som medlem af LAG-bestyrelserne, 

at drøfte Region Midtjyllands interesser i landdistriktsudvikling 
og varetagelsen af interesserne. Herunder skal panelet med-
virke til at sikre sammenhæng mellem Den regionale udvik-
lingsplan, Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Hand-
lingsplan og LAG-ernes udviklingsstrategier, 

at følge ny lovgivning og andre tiltag for udvikling i landdistrik-
terne, 

at drøfte udfordringer og muligheder for udvikling i landdistrik-
terne, økonomiske og administrative midler til indsatsen 
m.v., 

at medvirke til udvikling og igangsætning af større projekter og 
initiativer til udvikling i landdistrikterne. 
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Panelets arbejdsform 
Panelet forventes at afholde to til fire møder årligt. 
 
Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab.  
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Panel for kollektiv trafik 
Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlem-
mer i Midttrafik, Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet samt 
medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik 
og det regionale rutenet mulighed for at drøfte muligheder og udfor-
dringer inden for den kollektive trafik. 
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 31. de-
cember 2009. 
 
Formand:  NN 
Næstformand: NN 
 
Panelets navn 
Panelet for kollektiv trafik 
 
Panelets medlemmer 
De af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik, 
Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet, samt medlemmerne 
af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale 
rutenet.   
 
Panelets formål og opgave 
Formålet med panelet er at give Region Midtjyllands repræsentanter i 
bestyrelserne og udvalget optimale muligheder for at varetage hver-
vet og herunder sikre at regionens synspunkter er afstemt indbyrdes. 
 
Panelets opgaver er at drøfte Region Midtjyllands interesser på kol-
lektivtrafikområdet, at drøfte kriterier for den regionale kollektive tra-
fikbetjening, at drøfte opfølgning i forhold til den regionale udvik-
lingsplan samt at udveksle erfaringer deltagerne imellem. 
 
Panelets arbejdsform 
Panelet forventes at afholde 2 møder årligt, eller efter behov. 
 
Panelet kan deltage i møder og seminarer, afholde møder med eks-
terne parter m.v. for at opfylde panelets formål og løse opgaverne. 
 
Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab. 
 
 



 

Side 5

Panel for Region Midtjyllands repræsentanter i uddannelsesin-
stitutioners bestyrelser 
Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlem-
mer mulighed for at drøfte nye lovgivningsinitiativer, særlige uddan-
nelsespolitiske problemfelter i Region Midtjylland, Regionsrådets inte-
resser på området og generel erfaringsudveksling om varetagelsen af 
hvervet m.v.  
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 31. de-
cember 2009. 
 
Formand:  NN 
Næstformand: NN 
 
Panelets navn 
Panel for uddannelse og kompetence  
 
Panelets medlemmer 
Panelet består af Regionsrådets repræsentanter i uddannelsesinstitu-
tioners bestyrelser. Det drejer sig om følgende typer uddannelsesin-
stitutioner: 
 

• Institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekniske og mer-
kantile erhvervsuddannelser, grundlæggende social- og sund-
hedsuddannelser og landbrugets grunduddannelse) 

• Institutioner for almengymnasiale uddannelser 
• Voksenuddannelsescentre (VUC) 
• Centre for videregående uddannelser (CVU) og øvrige udbyde-

re af mellemlange videregående uddannelser 
 
Panelets formål og opgave 
Formålet med panelet er at give Region Midtjyllands repræsentanter i 
uddannelsesinstitutioners bestyrelser optimale muligheder for at va-
retage hvervet. 
 
Panelets opgaver er  
 

at udveksle erfaringer blandt paneldeltagerne om varetagelsen 
af arbejdet som bestyrelsesmedlem. 

at drøfte nye lovgivningsinitiativer. 
at drøfte Region Midtjyllands interesser i forhold til uddannel-

se/uddannelser og varetagelsen heraf 
at drøfte opfølgning i forhold til den regionale udviklingsplan på 

uddannelsesområdet - visioner, strategi og anbefalinger 
at drøfte opfølgning i forhold til den regionale uddannelsespoli-

tik 
at drøfte resultater og videnformidling i forhold til igangsatte 

udviklingsprojekter med støtte fra regionens udviklingspulje 
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at drøfte resultater af undersøgelser og analyser på uddannel-
sesområdet i Region Midtjylland. 

at drøfte regionens øvrige opgaver i forhold til uddannelsesom-
rådet (fordelingsudvalg, dimensionering m.v.) 

 
Panelets arbejdsform 
Panelet forventes at afholde fire møder årligt suppleret med, at min-
dre kredse af medlemmer, der varetager bestyrelsesposter i bestem-
te typer af uddannelsesinstitutioner, vil blive samlet i det omfang, der 
måtte opstå behov herfor. 
 
Panelet kan deltage i møder og seminarer, afholde møder med eks-
terne parter m.v. for at opfylde panelets formål og løse opgaverne. 
 
Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab. 



 

Side 7

Panel for sundhedsområdet 
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i sundhedskoor-
dinationsudvalget og i samarbejdsudvalgene på almen læge- og spe-
ciallægeområdet mulighed for - på bl.a. formøder forud for møder i 
sundhedskoordinationsudvalget - at drøfte bl.a. kommunesamarbejde 
(herunder sundhedsaftaler), kronikerindsats, sundhedscentre (herun-
der samarbejdsmodeller), folkesundhed samt samarbejdet med prak-
sissektoren 
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 31. de-
cember 2009. 
 
Formand:  NN 
Næstformand: NN 
 
Panelets navn 
Sundhedspanelet  
 
Panelets medlemmer 
Region Midtjyllands medlemmer af 
 

• Sundhedskoordinationsudvalget 
• Samarbejdsudvalgsrepræsentanter – privatpraktiserende spe-

ciallæger 
• Samarbejdsudvalgsrepræsentanter - almen praksis 

 
Panelets formål og opgave 
Det er en væsentlig politisk opgave at styrke og udvikle samarbejdet 
mellem almen praksis, kommuner og hospitaler med henblik på at 
skabe et integreret sundhedsvæsen. 
 
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i Sundhedsko-
ordinationsudvalget og repræsentanterne i samarbejdsudvalgene på 
almen læge- og speciallægeområdet mulighed for at drøfte regionens 
rolle i forhold til samarbejde mellem de tre hovedaktører i sundheds-
væsenet praksis, kommune og hospital, herunder: 
 

• Kommunesamarbejde, herunder indgåelse og udvikling af 
sundhedsaftalerne  

• Kronikerindsats, herunder samarbejde med kommuner, prakti-
serende læger og hospitaler om implementering af en ændret 
tilrettelæggelse af indsatsen for borgere med kronisk sygdom 

• Sundhedshuse, herunder arbejde med ændrede samarbejds-
modeller set i lyset af akutplan, specialeplan m.m. 

• Folkesundhed, som er eksplicit prioriteret område for Region 
Midtjylland 

• Praksisplaner, med henblik på at praksissektorens indsats bli-
ver integreret i den øvrige del af sundhedsvæsenet. 
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Panelets arbejdsform 
 
Der forventes afholdt 4 møder om året.  
 
Panelets afrapportering 
Panelet fremlægger én gang om året en statusredegørelse for Re-
gionsrådet, der giver et overblik over problemstillinger, udviklingstil-
tag og perspektiver i forhold til samspillet mellem praksissektoren, 
kommunerne og hospitalerne. Administrationen sikrer løbende i sam-
råd med panelets formand, at væsentlige problemfelter, der har væ-
ret genstand for drøftelse i panelet, bringes til Regionsrådets kend-
skab. 
 



 

Side 9

1. Panel for udviklingen på socialområdet 
Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i det regionale 
kontaktråd på handicapområdet, i det regionale udviklingsråd og i be-
styrelser på socialområdet mulighed for at drøfte strategiske udvik-
lingsfelter på socialområdet.      
 
Panelet er etableret i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet 
den xx.xx.2007 og skal fungere i perioden 1. januar 2008 - 31. de-
cember 2009. 
 
Formand:  NN 
Næstformand: NN 
 
Panelets navn 
Panel for udviklingen på socialområdet 
 
Panelets medlemmer 
Panelet består af følgende medlemmer, som udpeges af Regionsrådet 
blandt dets medlemmer, idet det nøjagtige antal deltagere i panelet 
afhænger af det samlede personsammenfald: 
 

• 7 regionsrådsmedlemmer fra det midlertidige udvalg vedr. re-
degørelse til det regionale udviklingsråd  

• 4 regionsrådsmedlemmer fra Det regionale udviklingsråd 
• 3 regionsrådsmedlemmer fra Det regionale kontaktforum på 

handicapområdet 
• 1 regionsrådsmedlem fra VISO’s bestyrelse 
• 1 regionsrådsmedlem fra bestyrelsen for den selvejende insti-

tution ”Café den hvide hest” 
• 1 regionsrådsmedlem fra bestyrelsen for Kildebjerget Kostsko-

le 
• 1 regionsrådsmedlem fra bestyrelsen for Center for syn og 

kommunikation 
• 1 regionsrådsmedlem fra bestyrelsen for Taleinstituttet 

 
Panelets formål og opgave 
Som en konsekvens af strukturreformen oplever social- og specialun-
dervisningsområdet i disse år en række strukturelle ændringer, her-
under bl.a. en markedsgørelse af området og et øget behov for sam-
arbejde mellem region og kommune med henblik på at kunne løfte 
det fælles leverandøransvar. 
 
Både Det regionale udviklingsråd og Det regionale kontaktforum på 
handicapområdet er nedsat bl.a. med henblik på at styrke inddragel-
sen og brugere og pårørende samt skabe større helhed i den fælles 
opgaveløsning. 
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Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter i Det regionale 
kontaktråd på handicapområdet, i Det regionale udviklingsråd og i 
bestyrelser på socialområdet mulighed for at drøfte emner af fælles 
interesse, som knytter sig til deltagernes virke som regionsrådsmed-
lemmer i disse organer, og som omhandler strategiske udviklingsfel-
ter på socialområdet.      
 
Panelets formål er at kvalificere og udvikle paneldeltagernes virke 
gennem: 
  

• Drøftelse af Region Midtjyllands opgaveløsning på socialområ-
det og varetagelsen heraf, herunder bl.a. den årlige rammeaf-
tale på socialområdet med kommunerne 

• Orientering fra administrationen eller via indbudte eksterne 
eksperter om ny lovgivning og andre aktuelle tiltag og tenden-
ser på socialområdet 

• Erfaringsudveksling blandt paneldeltagerne om varetagelsen af 
deres hverv i råd og bestyrelser på socialområdet 

 
Panelets arbejdsform 
Der afholdes to heldagsmøder årligt i panelet. 
 
Panelets afrapportering 
Administrationen sikrer i samråd med panelets formand, at væsentli-
ge problemfelter, der har været genstand for drøftelse i panelet, 
bringes til Regionsrådets kendskab. 
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