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1-31-81-1-07 

1. Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt 
vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden 
for udvalgenes virksomhed 

Resumé 

De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af en politisk aftale om Region 
Midtjyllands budget for 2008 aftale om at nedsætte 15 midlertidige udvalg og fem politi-
kerpaneler, som vil skulle virke i perioden 2008 - 2009. Administrationen har på grund-
lag af den politiske aftale udarbejdet forslag til kommissorier for udvalgene og paneler-
ne, samt udarbejdet forslag til standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at de i sagsfremstillingen beskrevne midlertidige udvalg i 2008 og 2009 nedsættes 
med antal medlemmer og funktionsperiode som anført i sagsfremstillingen, idet 
funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende sikrede institutioner 
ændres til 1. januar 2009 – 30. juni 2009, idet Regionsrådet tager stilling til en 
eventuel udvidelse af antallet af medlemmer i det midlertidige udvalg vedrøren-
de Region Midtjyllands Sundhedsplan, 

  
at der udpeges formand, næstformand og medlemmer til udvalgene, med undta-

gelse af det midlertidige udvalg vedrørende jordforurening, hvor udpegning har 
fundet sted, 

  
at deltagelse i de midlertidige udvalg omfattes af bestemmelserne om udvalgsho-

norering, idet der afsættes den maksimale ramme til honorering af midlertidige 
udvalg, hvoraf 80 % afsættes til de foreslåede 15 udvalg, mens de resterende 
20 % reserveres til honorering af nye udvalg, 

  
at midlerne til udvalgshonorering fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlem-

mer og funktionstid, idet Regionsrådets formand dog ikke tæller med, 
  
at formændene for de midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonore-

ring, der ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformænde-
ne), 

  
at administrationens forslag til kommissorier for de midlertidige udvalg godkendes, 
  
at administrationens forslag til standardforretningsorden for midlertidige udvalg 

godkendes, 
  
at de i sagsfremstillingen beskrevne politikerpaneler i 2008 og 2009 etableres, 
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at der udpeges formand og næstformand til panelerne, og 
  
at administrationens forslag til kommissorier for politikerpanelerne godkendes. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Sagen udsattes. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Midlertidige udvalg 
De politiske partier indgik i forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale om Region 
Midtjyllands budget for 2008 aftale om at nedsætte følgende midlertidige udvalg i 2008 
og 2009, hvor udvalgenes bemanding og funktionsperiode er anført i parentes: 
  
Sundhedsområdet 
1.      Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands Sundhedsplan (7 medlemmer, 
hele året 2008) 
2.      Midlertidigt udvalg vedrørende sociale forskelle i sundhed (7 medlemmer, 1.7.08 – 
30.3.09) 
3.      Midlertidigt udvalg vedrørende patientforløb for kræftpatienter (7 medlemmer, 
1.1.08 – 30.6.08) 
4.      Midlertidigt udvalg vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel (7 medlemmer, hele 
året 2009) 
5.      Midlertidigt udvalg vedrørende forbedret indsats for borgere med kroniske lidelser 
(7 medlemmer, hele året 2009) 
6.      Midlertidigt udvalg vedrørende screeningsundersøgelser (7 medlemmer, 1.1.09 – 
30.6.09) 
  
Psykiatri- og socialområdet 
7.      Midlertidigt udvalg vedrørende redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd (7 med-
lemmer, hele året 2008) 
8.      Midlertidigt udvalg vedrørende anvendelse af ny teknologi i den psykiatriske be-
handling (7 medlemmer, 1.7.08 – 31.12.08) 
9.      Midlertidigt udvalg vedrørende samarbejdet med praksissektoren på psykiatriom-
rådet (7 medlemmer, 1.4.08 – 31.12.08) 
10.     Midlertidigt udvalg vedrørende sikrede institutioner (7 medlemmer, 1.7.09 – 
31.12.09) 
  
Regional Udvikling 
11.    Midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regionale rutenet (7 med-
lemmer, hele året 2008) 
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12.    Midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening (5 medlemmer, 1.4.07 – 31.3.08) 
13.    Midlertidigt udvalg vedrørende miljøpåvirkninger og råstoffer (7 medlemmer, 
1.4.08 – 31.3.09) 
  
Tværgående udvalg 
14.    Midlertidigt udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi (7 med-
lemmer, hele året 2008) 
15.    Midlertidigt udvalg, der skal evaluere den politiske organisering i Region Midtjyl-
land, herunder med særlig fokus på de midlertidige udvalg (et medlem fra hvert parti, 
1.4.09 - 30.9.09). 
  
Foruden ovennævnte midlertidige udvalg vil der desuden efter Regionsrådets beslutning 
løbende kunne nedsættes midlertidige udvalg, f.eks. med udgangspunkt i de generelle 
planer, der udarbejdes for Region Midtjyllands områder. Det kan være i relation til den 
regionale udviklingsplan, socialplanen, sundhedsplanen etc. Udgangspunktet vil her ty-
pisk være, at der ud af planerne fremtræder nogle temaer, som det vil være relevant at 
få belyst via et midlertidigt udvalg. 
  
Honorering 
Der afsættes i henhold til den politiske aftale den maksimale ramme til honorering af 
midlertidige udvalg, idet der heraf afsættes 80 % til de 15 midlertidige udvalg, der er 
nævnt ovenfor, mens de resterende 20 % reserveres til honorering af nye midlertidige 
udvalg. 
  
Midlerne til honorering af midlertidige udvalg foreslås fordelt til udvalgene ud fra antallet 
af medlemmer og funktionstid, således at medlemskab af et midlertidigt udvalg giver 
medlemmerne den samme månedlige honorering. 
  
Formændene for midlertidige udvalg ydes det dobbelte af den udvalgshonorering, der 
ydes de menige medlemmer af udvalgene (herunder næstformændene). Dette indebæ-
rer således, at der ydes den samme honorering til alle medlemmer af midlertidige udvalg 
pr. måned, uanset hvilket udvalg, de er medlem af. Det samme gælder for formændene. 
Der ydes ikke honorering til Regionsrådsformanden for deltagelse i midlertidige udvalg. 
  
Kommissorier 

./. Administrationen har, på baggrund af de oplæg der lå til grund for den politiske aftale 
om midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009, udarbejdet forslag til kom-
missorier for udvalgene. Forslagene til kommissorier vedlægges som bilag. Det foreslås i 
kommissoriet for det midlertidige udvalg vedr. sikrede institutioner, at funktionsperioden 
ændres fra 1. juli 2009 – 31. december 2009 til 1. januar 2009 – 30. juni 2009. Begrun-
delsen herfor er, at antallet af sikrede pladser aftales i forbindelse med de årlige ramme-
aftaler på det sociale område, der indgås mellem kommunerne og Region Midtjylland. 
Ved at fremrykke udvalgets funktionsperiode til første halvår 2009 vil udvalgets betænk-
ning kunne indgå i drøftelserne af rammeaftalen for 2010. 
  
Det bemærkes, at de enkelte udvalg på deres første møde forventes at drøfte kommisso-
riet for deres virksomhed, og at Regionsrådet i forlængelse heraf vil kunne beslutte ju-
steringer i kommissorierne, hvis det vurderes, at udviklingen har skabt behov herfor.  
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Forretningsorden for midlertidige udvalg 
./. Administrationen har udarbejdet forslag til forretningsorden , der vedlægges som bilag, 

for Regionsrådets midlertidige udvalg. Det foreslås, at forretningsordenen kommer til at 
gælde som standardforretningsorden for ovennævnte midlertidige udvalg samt for even-
tuelle nye udvalg, der nedsættes efter, at forretningsordenen er vedtaget i Regionsrådet. 
  
Politikerpaneler 
Sammen med aftalen om at nedsætte midlertidige udvalg, aftalte Regionsrådet at etab-
lere et antal politikerpaneler, hvor grupper af regionsrådsmedlemmer vil kunne drøfte 
emner af fælles interesse, som knytter sig til de hverv, de som regionsrådsmedlemmer 
er udpegede til. Der etableres følgende paneler: 

 Panel for lokale aktionsgrupper: Panelet skal sikre, at de af Regionsrådet udpege-
de medlemmer til de lokale aktionsgrupper (LAG) får lejlighed til at drøfte mulig-
heder og udfordringer i forbindelse med anvendelsen af landdistriktsmidlerne i de 
enkelte lokale aktionsgrupper. 

 Panel for kollektiv trafik: Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrel-
sesmedlemmer i Midttrafik, Lemvigbanen, Odderbanen og Letbaneprojektet samt 
medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende kollektiv trafik og det regio-
nale rutenet mulighed for at drøfte muligheder og udfordringer inden for den kol-
lektive trafik. 

 Panel for Region Midtjyllands repræsentanter i uddannelsesinstitutioners bestyrel-
ser: Panelet skal give de af Regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer mu-
lighed for at drøfte nye lovgivningsinitiativer, særlige uddannelsespolitiske pro-
blemfelter i Region Midtjylland, Regionsrådets interesser på området og generel 
erfaringsudveksling om varetagelsen af hvervet m.v.  

 Panel for sundhedsområdet: Panelet skal give Region Midtjyllands repræsentanter 
i sundhedskoordinationsudvalget og i samarbejdsudvalgene på almen læge- og 
speciallægeområdet mulighed for - på bl.a. formøder forud for møder i sundheds-
koordinationsudvalget - at drøfte bl.a. kommunesamarbejde (herunder sund-
hedsaftaler), kronikerindsats, sundhedscentre (herunder samarbejdsmodeller), 
folkesundhed samt samarbejdet med praksissektoren 

 Panel for udviklingen på socialområdet: Panelet skal give Region Midtjyllands re-
præsentanter i det regionale kontaktråd på handicapområdet, i det regionale ud-
viklingsråd og i bestyrelser på socialområdet mulighed for at drøfte strategiske 
udviklingsfelter på socialområdet.     

./. Administrationen har på baggrund af de oplæg, der lå til grund for den politiske aftale 
om midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009, udarbejdet forslag til kom-
missorier for panelerne. Forslagene til kommissorier vedlægges som bilag. 
  
Vederlag for deltagelse i panelerne er indeholdt i medlemmernes faste vederlag, og der 
ydes således ikke særskilt honorering for deltagelse i panelerne. Der ydes befordrings-
godtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste (for de medlemmer, der har valgt dette) m.v. i 
forbindelse med regionsrådsmedlemmers deltagelse i paneler. 
  
Evaluering af den politiske organisering 
Den politiske organisering i Region Midtjylland evalueres medio 2009. Der nedsættes i 
den forbindelse et midlertidigt udvalg (udvalg 15 ovenfor) med repræsentanter for samt-
lige partier. Udvalget får til opgave at drøfte erfaringerne og de fremtidige behov og øn-
sker til den politiske organisering i Region Midtjylland, herunder særligt de midlertidige 
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udvalg og panelerne. På baggrund af evalueringen besluttes, hvorvidt Region Midtjylland 
(via Danske Regioner) skal rette henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med 
ønske om ændringer i rammerne for den politiske styreform for regionerne og mulighe-
derne for at honorere midlertidige udvalg. 
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1-13-1-7-06-V 

2. Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland 

Resumé 

Regionsrådet fik på temamødet den 20. august 2007 præsenteret den seneste version af 
udkastet til Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland. Efterfølgende har 
Ledelses- og Styringsgrundlaget endnu engang været præsenteret for koncernledelsen 
og Regions-MEDudvalget, som ikke har haft yderligere bemærkninger, udover en be-
mærkning vedrørende ejerskabsstrategien. Ledelses- og Styringsgrundlaget og den revi-
derede ejerskabsstrategi forelægges hermed til  godkendelse. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at  Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland godkendes. 
 

Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Formålet med at udarbejde et Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland er at 
skabe en fælles referenceramme for arbejdet med de mange vigtige opgaver, som regi-
onens arbejdspladser har ansvaret for. Ledelses- og Styringsgrundlaget skal i den for-
bindelse understøtte realiseringen af de mål, som Regionsrådet opstiller. 
  
I Ledelses- og Styringsgrundlaget beskrives de overordnede rammer og principper for 
ledelse og styring i Region Midtjylland, herunder regionens mission, visioner, strategier 
og værdier. Ledelses- og styringsgrundlaget sætter samtidigt fokus på sammenhængene 
mellem det politiske og administrative niveau/de enkelte arbejdspladser samt sammen-
hængen mellem omdømme, effekt, ydelser, organisation og ressourcer. 
  
Ledelses- og Styringsgrundlaget indeholder en grafisk illustration af Region Midtjyllands 
ledelses- og styringsmodel og eksempler på anvendelse af modellens elementer fra et 
bredt udsnit af regionens arbejdspladser. Endelig beskrives hvordan der arbejdes med at 
følge op på og evaluere de resultater, som skabes. 
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Processen i forbindelse med udarbejdelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget har invol-
veret en bred kreds af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. 
  
Processen startede allerede i foråret 2006. Den forholdsvis lange proces har haft til for-
mål gennem dialog at sikre en kvalificering af Ledelses- og Styringsgrundlaget, og pro-
cessen har samtidig været det første skridt til at skabe forståelse for og ejerskab til Le-
delses- og Styringsgrundlaget på regionens arbejdspladser. 
  
I processen er indgået drøftelser mellem de enkelte HovedMEDudvalg og direktionen, en 
egentlig høring af såvel HovedMEDudvalgene som RegionsMEDudvalget samt løbende 
drøftelser i koncernledelsen. 
  
Regionsrådet har også været inddraget i processen. Ledelses- og Styringsgrundlaget 
blev således præsenteret for Regionsrådet på temamødet den 10. januar 2007 og den 
20. august 2007. I forlængelse af temamødet har Ledelses- og Styringsgrundlaget endnu 
engang været præsenteret for koncernledelsen og Regions-MEDudvalget, som ikke har 
haft yderligere bemærkninger, udover en bemærkning til ejerskabsstrategien vedrørende 
en senere evaluering af, hvordan Ledelses- og Styringsgrundlaget anvendes i organisati-
onen. 
  
Til at styre processen har der været en styregruppe bestående af medarbejder- og ledel-
sesrepræsentanter. Styregruppen har arbejdet både med Ledelses- og Styringsgrundla-
get og den ovennævnte strategi for, hvordan der skabes ejerskab hertil på regionens 
arbejdspladser. 
  
Som supplement til Ledelses- og Styringsgrundlaget er der udarbejdet en kort udgave, 
som henvender sig bredt til alle regionens ansatte og til omverdenen. 
  
Ledelses- og Styringsgrundlaget vil givetvis skulle justeres i de kommende år i takt med 
at regionens opgaver og organisation mere og mere tager form. For at understrege dy-
namikken i arbejdet med Ledelses- og Styringsgrundlaget vil Ledelses- og Styrings-
grundlaget blive suppleret med et elektronisk bind 2 på Region Midtjyllands hjemmeside, 
hvor eksempler på anvendelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget vil blive præsenteret 
til inspiration for regionens arbejdspladser. 
  
Efter vedtagelsen af Ledelses- og Styringsgrundlaget forestår nu arbejdet med at få Le-
delses- og Styringsgrundlaget kendt på regionens arbejdspladser, jf. ejerskabsstrategi-
en. 
  

./. Ledelses- og Styringsgrundlaget vedlægges til godkendelse. 
  

./. Der vedlægges endvidere en kort udgave af Ledelses- og Styringsgrundla-
get samt ejerskabsstrategi til orientering. 
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1-13-3-44-07 

3. Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland 

Resumé 

Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbej-
de ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til lige-
stillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af Regionsrådet i et møde. 
  
Ligestillingsredegørelsen skal indgives til Ligestillingsministeriet den 1. november 2007. 
  
Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne 
indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen og kommunalbestyrelsen eller 
Regionsrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelserne kan 
anvendes som et led i det samlede arbejde med ligestilling og kønsmainstreaming (at 
integrere kønsperspektivet i kerneopgaver), ligesom redegørelserne kan anvendes, som 
inspiration for andre kommunalbestyrelser og regionsråd i deres arbejde med ligestilling 
og ligestillingspolitik. 
  
Region Midtjylland har nedsat en arbejdsgruppe i regi af Regions-MEDudvalget med hen-
blik på at udarbejde en mangfoldigheds- og ligestillingspolitik på baggrund af erfaringer-
ne i de fire fusionsamter, Ringkøbing, Vejle, Viborg og Århus. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at ligestillingsredegørelsen 2007 godkendes, idet der i forbindelse med redegørel-
sen gøres opmærksom på, at Region Midtjylland har igangsat et arbejde med at 
definere regionens kommende mangfoldigheds- og ligestillingsindsats.  

  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbej-
de ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til lige-
stillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af regionsrådet i et møde. 
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Grundlæggende siger loven, at offentlige myndigheder inden for deres område skal ar-
bejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. 
  
På hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk kan kommuner og regioner udarbejde og 
indberette ligestillingsredegørelser elektronisk ved hjælp af et fælles spørgeskema. 
  
Når alle kommuner og regioner den 1. november 2007 har indberettet deres redegørel-
ser, er det muligt at sammenligne sig med andre kommuner og regioner inden for en 
række indikatorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspira-
tion til det fremtidige ligestillingsarbejde. 
  
I ligestillingsredegørelsen 2007 spørges der bl.a. til, om regionen i ligestillings- eller per-
sonalepolitikken arbejder med at skabe lige muligheder for alle eller en mangfoldig ar-
bejdsplads. Direktionen i Region Midtjylland har vedtaget at der nedsættes en arbejds-
gruppe i regi af Regions-MEDudvalget, som skal udarbejde et forslag til mangfoldigheds- 
og ligestillingsindsatsen 
  
Formålet med Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen er: 

 at skabe information og engagement i arbejdet med mangfoldighed og ligestil-
ling på arbejdspladserne i Region Midtjylland,  

 at fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund, handicap 
m.v. samt  

 at inspirere arbejdspladser til at arbejde med ligestilling mellem kønnene og et-
nisk ligestilling, herunder fokus på den fremtidige rekrutteringsindsats. 

Da indberetningen til ligestillingsministeren skal ske senest den 1. november 2007, vil 
den for Region Midtjyllands vedkommende ske med forbehold for Regionsrådets be-
mærkninger. 
  
Forretningsudvalget godkendte i mødet den 23. oktober 2007, at ligestillingsredegørel-
sen fremsendes til Ligestillingsministeriet inden behandlingen i Regionsrådet, idet der i 
fremsendelsen tages forbehold for Regionsrådets bemærkninger. 
  

./. Den udfyldte ligestillingsredegørelse  vedlægges. 
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1-21-13-07 

4. Offentliggørelse af budget 2008 

Resumé 

Regionsloven fastlægger, at regionens budget skal offentliggøres før det nye regnskabs-
års begyndelse. Det foreslås, at budgettet ligesom sidste år primært bliver gjort tilgæn-
geligt på Region Midtjyllands hjemmeside. Herudover vil de overordnede tal for budget-
tet blive præsenteret i den husstandsomdelte Søndagsavis samt de regionale dagblade. 
Budgettet og en særlig budgetfolder vil være tilgængelig på hovedbiblioteker og rådhuse 
mv.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at overordnede nøgletal for budgettet samt oplysning om, hvor man kan finde 
yderligere information, offentliggøres i den husstandsomdelte Søndagsavis samt 
de regionale dagblade i december 2007, 

  
at budgettet gøres tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside, og 
  
at budgettet og den særlige budgetfolder gøres tilgængelig på kommunernes ho-

vedbiblioteker samt på kommunernes rådhuse. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Budgettet skal ifølge Regionslovens § 20 være tilgængeligt for regionens beboere. En 
kort redegørelse for budgettet skal efter Regionsrådets nærmere bestemmelse offentlig-
gøres inden det nye regnskabsårs begyndelse. 
 
Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, 
hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med 
budgettet. Desuden vil budgettet og en særlig budgetfolder være på hovedbibliotekerne 
samt på rådhusene m.v. for at sikre, at budgettet er tilgængeligt for borgere uden inter-
netadgang.  
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Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i den husstandsomdelte Søndagsavis samt i 
de regionale dagblade i december måned. Offentliggørelsen heri indgår som en del af de 
annonceringsaftaler, som Region Midtjylland har indgået med diverse medier. Der-
med minimeres udgifterne i forhold til offentliggørelse af budget 2008. Borgere i Region 
Midtjylland bliver således informeret om, at Regionsrådet har vedtaget et budget for re-
gionen, og at yderligere information kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.  
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1-22-46-07 

5. Beretning vedrørende revisionen af Århus Amts årsregnskab for 2006 

Resumé 

Århus Amts revision KPMG har den 14. august 2007 fremsendt beretning vedrørende 
revisionen af årsregnskab 2006, som Regionsrådet skal godkende og fremsende til til-
synsmyndigheden med eventuelle bemærkninger. 
  
Revisionsberetningen indeholder imidlertid ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrå-
det overfor tilsynsmyndigheden skal besvare. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at revisionsberetningen vedrørende revisionen af Århus Amts regnskab 2006 tages 
til efterretning, og 

  
at beretningen tillige med Århus Amts regnskab for 2006 fremsendes til tilsyns-

myndigheden. 
 
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til regionsloven blev regnskaberne for 2006 for Århus, Viborg og Ringkjøbing 
amter aflagt til Regionsrådet den 23. maj 2007 og herefter afgivet til revisionen. Revisi-
onen er afsluttet og regnskaberne og revisionsberetningerne skal senest 15. november 
2007 sendes til Statsforvaltningen for Region Midtjylland som tilsynsmyndighed for Regi-
on Midtjylland.  
  

./. Århus Amts revision, KPMG C.Jespersen har 14. august 2007 fremsendt revisionsberet-
ning nr. 12 vedrørende afslutning af revisionen af Århus Amts regnskab 2006. Beretnin-
gen, der vedlægges, er den 19. august 2007 i henhold til bestemmelserne i den kommu-
nale styrelseslov § 42 b, jf. regionslovens § 71, stk. 4, fremsendt til Regionsrådets med-
lemmer. 
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Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger fra revisionen, som Regionsrådet 
overfor tilsynsmyndigheden skal afgive besvarelse om. 
  
Beretningen indeholder dog 4 såkaldt supplerende oplysninger, som revisionen finder, er 
så væsentlige, at Regionsrådet bør orienteres herom. 
  
Det drejer sig om 
  
- formkrav til regnskabsaflæggelsen, afsnit 4.1.1, hvor revisionen gør opmærksom på, at 
der til regnskabet skulle have været udarbejdet en personaleoversigt, ligesom en regn-
skabsoversigt på bevillingsniveau skulle have været vedlagt regnskabet. 
  
Oversigten over personaleforbruget er ikke udarbejdet, idet der på tidspunktet for regn-
skabsafslutningen i april 2007 ikke var medarbejdere i Region Midtjylland, der uden 
uforholdsmæssigt ressourceforbrug kunne udarbejde personaleoversigten. Regnskabs-
oversigten på bevillingsniveau er udarbejdet og ligger på sagen, men var ved forelæg-
gelsen af regnskabet for Regionsrådet ikke anset for væsentlig for Regionsrådet. 
  
- bevillingsafregning, afsnit 4.4.1, hvor revisionen gør opmærksom på, at der i 2006 er 
afholdt driftsudgifter, der overstiger driftsbevillingerne med 448 mio. kr. 
  
Århus Amtsråd tog på amtsrådsmødet den 12. december 2006 en økonomirapport til 
efterretning, hvoraf det fremgik, at der kunne forventes merudgifter på 235 mio. kr., 
evt. mere. Det var administrationens opfattelse, at proceduren omkring formel godken-
delse af tillægsbevillinger til driften med godkendelse i forberedelsesudvalget gjorde en 
egentlig tillægsbevilling meningsløs, eftersom forberedelsesudvalget holdt sit sidste mø-
de den 13. december 2006. 
  
- låneoptagelse, afsnit 4.6.1, hvor revisionen påpeger, at Århus Amts låneoptagelse i 
2006 overstiger de låneberettigede udgifter med 25,3 mio. kr., hvilket skulle indebære 
deponering af et tilsvarende beløb. 
  
Region Midtjylland har i maj 2007 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om fritagel-
se for deponeringen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 26. august 2007 med-
delt godkendelse heraf. 
  
- materielle anlægsaktiver, afsnit 6.1.1, hvor revisionen bemærker, at amtets aktivmo-
dul samt procedurer i forbindelse med registrering af af- og tilgange ikke har fungeret 
fuldt ud tilfredsstillende. 
  
Det må medgives, at der ikke i alle tilfælde har været tilstrækkelig sikre procedurer i 
forbindelse med til- og afgange af aktiver. I forbindelse med efterreguleringen af delin-
gen af amtets aktiver og passiver er det vurderingen, at de modtagende myndigheder 
har udført en sådan kontrol med de modtagne værdier, at eventuelle fejl er blevet rettet. 
  
Det foreslås, at Regionsrådet tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2006 
for Århus Amt til efterretning og fremsender regnskabet og revisionsberetningen til til-
synsmyndigheden. 
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1-22-67-07 

6. Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Århus 
Amt 

Resumé 

I henhold til delingsbekendtgørelsen skal Regionsrådet senest den 15. november 2007 
godkende efterreguleringsoversigt og et eventuelt tillæg til efterreguleringsoversigten i 
forbindelse med kommunalreformen for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. 
  
Regionsrådet skal endvidere godkende beretningen for revisionen af efterregulerings-
oversigterne. 
  
Her foreligger revisionsberetning, efterreguleringsoversigt og tillæg til efterregulerings-
oversigt for Århus Amt. 
  
Der er ingen bemærkninger fra revisionen i beretningen. 
  
Der er fra Norddjurs Kommune indkommet bemærkninger til tillægget til efterregule-
ringsoversigten. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at efterreguleringsoversigt af 7. juni 2007 vedrørende Århus Amt opgjort pr. 6. juni 
2007 godkendes med senere ændringer, 

  
at tillæg af 29. oktober 2007 til efterreguleringsoversigten af 6. juni 2007 vedrø-

rende Århus Amt godkendes, 
  
at det overfor staten fastholdes, at indkomstskatterestancer og ubetalte skattebø-

der, i alt 57,7 mio. kr. ikke skulle have været afskrevet, men overdraget til sta-
ten i overensstemmelse med delingsaftalen, 

  
at indsigelserne fra de modtagende myndigheder tages til efterretning uden konse-

kvenser for efterreguleringen, 
  
at revisionsberetning nr. 13 af 15. august 2007 vedrørende revisionen af efterre-

guleringsoversigten for Århus Amt tages til efterretning, og 
  
at materialet tilsendes tilsynsmyndigheden. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver mv. i forbindelse med 
kommunalreformen har Region Midtjylland haft ansvaret for, at foretage efterregulerin-
gen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Region Midtjylland har i 
den forbindelse skullet udarbejde en efterreguleringsoversigt, der identificerer aktiver og 
passiver mv. og redegør for, hvilken myndighed, der skal overtage de enkelte aktiver, 
passiver mv. 
  
Efterreguleringsoversigten skal endvidere indeholde en opgørelse af den efterregulerede 
nettoformue. Efterreguleringsoversigten, der forelå omkring 1. juni 2007, har været 
sendt til de modtagende myndigheder, der har kunnet afgive bemærkninger, der tillige 
er tilgået revisionen, der har ladet myndighedernes bemærkninger indgå i revisionen. 
  
Regionsrådet fik den 20. juni 2007 forelagt efterreguleringen fra de tre amter og be-
myndigede administrationen til at påse, at Region Midtjylland som modtagende myndig-
hed modtager aktiver og passiver mv. i overensstemmelse med delingsaftalerne. 
  
De tre amters revisioner har revideret efterreguleringsoversigterne og revisionsberetnin-
gerne er blevet sendt til de modtagende myndigheder med henblik på eventuelt fornye-
de bemærkninger. 
  
Bemærkningerne til efterreguleringsoversigten, revisionens bemærkninger, senere frem-
komne bemærkninger fra de modtagende myndigheder og konstaterede fejl i øvrigt har 
givet anledning til udarbejdelse af tillæg til efterreguleringsoversigten. 
  
I henhold til delingsbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 15. november 2007 
godkende efterreguleringsoversigten, revisionsberetningen og tillæg til efterregulerings-
oversigten. Efterreguleringsoversigten og revisionsberetningen skal sammen med re-
gionsrådets beslutning herom herefter sendes til tilsynsmyndigheden. 
  

./. Hermed forelægges til godkendelse efterreguleringsoversigt af 7. juni 2007, revisionsbe-
retning nr. 13. af 15. august 2007 og tillæg til efterreguleringsoversigten af 29. oktober 
2007 for Århus Amt. 
  
Revisionen af efterreguleringsoversigten har ikke givet anledning til forbehold eller 
egentlige bemærkninger, som regionsrådet overfor tilsynsmyndigheden skal kommente-
re. Som bilag til revisionsberetningen indgår som bilag 1 en oversigt over de ændringer, 
som de modtagende myndigheders bemærkninger, revisionens og administrationens 
videre arbejde med efterreguleringen havde ført til frem til den 13. august 2007. 
  
Efter at revisionsberetningen har været udsendt til de modtagende myndigheder, har der 
været yderligere drøftelser og justeringer. Der er herefter udarbejdet tillæg til efterregu-
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leringsoversigten af 29. oktober 2007, der består af bilaget til revisionsberetningen samt 
de senere ændringer. 
  
Den endelige opgørelse og fordeling af Århus Amts nettoformue jf. tillægget til efterregu-
leringen fremgår af nedenstående tabel. 

1.000 kr. 
Efterregule- 
ringsoversigt 
6/6 2007 

Tillæg til efter-
regule-
ringsover- 
sigt 13. aug. 

2007 

Korrektion

14. aug. – 

29. okt. 

2007 

Kompensa-
tions- 
beløb, kon-
tant 

udligning 

Korrigeret efterregu-
lering 14. november 
2007 

Staten 532.537 40.188 57.948 -89.281 541.392

Regioner      

Region Midtjylland 3.547.167 -15.884 381 73.662 3.605.327

Region Nordjylland 35.351 0 -2.759 4.171 36.763

 3.582.518 -15.884 -2.378 77.833 3.642.090

Kommuner      

Favrskov 40.677 -4.744 -100 5.510 41.343

Mariagerfjord 7.334 0 0 147 7.481

Norddjurs 42.347 6.609 -1.236 -4.656 43.064

Odder 23.335 1.988 0 -1.600 23.723

Randers 101.534 6.926 -318 -4.932 103.210

Samsø 4.555 0 0 72 4.627

Silkeborg 77.529 353 -1.251 2.167 78.798

Skanderborg 58.811 -328 0 1.316 59.799

Syddjurs 44.382 -797 -584 2.130 45.133

Århus 325.682 -2.767 -3.122 11.294 331.087

 726.186 7.240 -6.616 11.448 738.265

Nettoformue til 
fordeling ekskl. 
Midttrafik 

4.841.241 31.544 48.959 0 4.921.747

Midttrafik -1.840 0 0 0 -1.840

Nettoformue til 
fordeling 

4.839.401 31.544 48.959 0 4.919.904

  
Det fremgår af tabellen, at nettoformuen i forhold til efterreguleringen er forøget med 
80.503.000 kr. Det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i, at restancer vedrørende 
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indkomstskat 56.370.000 kr. og ubetalte skattebøder 1.357.000 kr., i alt 57.727.000 kr., 
som i regnskab 2006 var afskrevet, nu er optaget i tillægget til efterreguleringen. Dan-
ske Regioner har iværksat en undersøgelse af, at det er statens vurdering, at skattere-
stancerne burde afskrives i regnskab 2006. 
  
Tillægget til efterreguleringsoversigten har været forelagt de modtagende myndigheder. 
  

./. Der er indkommet bemærkninger til tillægget fra Norddjurs Kommune. Kommunens 
bemærkninger samt Region Midtjyllands kommentarer hertil fremgår af vedlagte notat af 
30. oktober 2007.  
  
Det er aftalt mellem de modtagende myndigheder, at differencerne i forhold til efterre-
guleringsoversigten udlignes ved kontant betaling mellem myndighederne. Det forven-
tes, at disse mellemværender udlignes i 2007. 
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1-22-48-07 

7. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006 

Resumé 

Viborg Amts revision, Kommunernes Revision, har den 17. august 2007 fremsendt be-
retning nr. 78 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2006, som Regionsrådet skal 
godkende og fremsende til tilsynsmyndigheden med eventuelle bemærkninger. 
  
Revisionsberetningen indeholder en række revisionsbemærkninger, som Regionsrådet 
overfor tilsynsmyndigheden skal besvare. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at revisionsberetningen vedrørende revisionen af Viborg Amts regnskab for året 
2006 med de anførte kommentarer til revisionens bemærkninger tages til efter-
retning, og 

  
at beretningen tillige med regnskabet for året 2006 fremsendes til tilsynsmyndig-

heden. 
  
Olav Nørgaard oplyste på Forretningsudvalgets møde, at han har en verserende sag med 
tilsynsmyndighederne omkring et af de nævnte forhold. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Olav Nørgaard oplyste, at han har en verserende sag med tilsynsmyndigheden omkring 
et af de nævnte forhold. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til regionsloven blev regnskaberne for 2006 for Århus, Viborg og Ringkjøbing 
amter aflagt til Regionsrådet den 23. maj 2007 og herefter afgivet til revisionen. Efter at 
revisionen er afsluttet, skal regnskaberne og revisionsberetningerne senest 15. novem-
ber 2007 sendes til Statsforvaltningen for Region Midtjylland som tilsynsmyndighed for 
Region Midtjylland.  
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./. Viborg Amts revision, Kommunernes Revision har 17. august 2007 fremsendt beretning 
nr. 78 vedrørende revisionen af Viborg Amts regnskab for året 2006. Viborg Amt afslut-
tende beretning 2006, der vedlægges, er ikke tidligere fremsendt til Regionsrådets med-
lemmer. 
  
I revisionspåtegningen til Regionsrådet i Region Midtjylland konkluderer revisionen, ”at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2006 samt resultatet af amtets aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets bestemmelser.” 
  
Revisionsberetningen indeholder i afsnit 8 bemærkninger fra revisionen, som Regionsrå-
det overfor tilsynsmyndigheden skal afgive besvarelse om. 
  
Det drejer sig om, 
  
8.1 Budget- og bevillingskontrol  
Revisionen bemærker, at der er væsentlige bevillingsoverskridelser på Sundhedsudval-
gets og Socialudvalgets områder med henholdsvis 167 mio. kr. og 51 mio. kr. Revisio-
nen finder, at der i efterårets løb på baggrund af de foretagne budgetopfølgninger burde 
have været meddelt egentlige tillægsbevillinger til de to områder. 
  
Regionens kommentar: 
Det bemærkes, at der af Viborg Amtsråd er givet tillægsbevillinger til Sundhedsudvalgets 
område så sent som på amtsrådsmødet den 3. november 2006. En egentlig tillægsbevil-
ling på et endnu senere amtsrådsmøde havde ikke været meningsfuldt på grund af den 
formelle procedure, som fordrede Forberedelsesudvalgets godkendelse. Forberedelses-
udvalget holdt sit sidste møde den 13. december 2006. 
  
8.2 Udbetaling af erstatninger til dambrug 
Revisionen bemærker, at Viborg Amt på grund af strukturreformen udbetaler 2,9 mio. 
kr. til de opgavemodtagende myndigheder til betaling af opstemningsrettigheder ved 
dambrug i Viborg og Thisted kommuner. Revisionen finder, at der her har været tale om 
et brud med kontinuitetsprincippet, idet betingelserne for udbetaling ikke er opfyldt på 
udbetalingstidspunktet. Revisionen konkluderer, at udgiften ikke burde have været hen-
ført til amtets regnskab for 2006. 
  
Regionens kommentar: 
I forbindelse med tillæg til efterreguleringsoversigten er udbetalingerne tilbageført, såle-
des at udbetalingerne til de to kommuner indgår i den andel af amtets formue, som Thi-
sted og Viborg kommuner modtager. 
  
8.3 Sociale udgifter med statsrefusion  
Revisionen redegør i dette afsnit for revisionens konklusion på vurdering af, hvorvidt 
institutionen Nørbygårds tilbud ligger inden for rammerne af vejledningen for tilbud efter 
servicelovens § 94. Da der i begyndelsen af 2007 har været møde mellem Socialministe-
riet, KFUM’s Sociale Arbejde og Thisted Kommune, og da det er aftalt, at institutionen 
kan drives efter servicelovens § 100, foretager revisionen sig ikke yderligere. 
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Regionens kommentar: 
Det foreslås, at Regionsrådet tager konklusionen til efterretning. Det bemærkes, at insti-
tutionen Nørbygård er overført til Thisted Kommune fra 1. januar 2007. 
  
8.4 Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner  
Revisionen har noteret sig, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med god-
kendelse af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006 har godkendt tillægsbevillinger 
vedrørende boligprojekter på socialområdet på betingelse af, at de myndigheder, der 
skal overtage boligerne, er enige i amtets prioritering af boligerne. Revisionen noterer, 
at man ikke på grund af amtets nedlukning og nøglemedarbejderes fratræden har kun-
net finde dokumentation for, at der er opnået enighed med de overtagende myndigheder 
om projekternes udførelse. 
  
Regionens kommentar: 
Efter 1. januar 2007 har Region Midtjylland måttet indgå i udredning af projekterne og i 
drøftelser med de overtagende myndigheder om nogle af disse boligprojekter. I forbin-
delse med efterreguleringen og tillæg til efterreguleringen er der foretaget justeringer i 
værdiopgørelser af ejendomme, der indgår i projekterne i forhold til regnskabet for 
2006, idet det har været et princip, at justeringerne svarer til indholdet af de beslutnin-
ger, der er taget i Viborg Amtsråd. 
  
8.5 Anlægsprojekt ”Erstatningsbyggeri” - periodisering  
Revisionen har konstateret, at Sygehus Viborg ultimo regnskabsåret 2006 har registreret 
et udgiftsbilag på 1.950.000 kr., som manglende udbetaling på et anlægsprojekt. Syge-
huset har overfor revisionen erkendt, at der reelt er tale om overførsel af en uforbrugt 
bevilling. En sådan postering er ikke i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets Budget- og Regnskabssystem. 
  
Regionens kommentar: 
Regionshospital Viborg erkender, at den anvendte posteringspraksis ikke er i overens-
stemmelse med reglerne, men at dispositionen er foretaget på et tidspunkt, hvor der på 
grund af omstruktureringen var usikkerhed om, hvorledes sygehuset skulle forholde sig 
til forsinkede fakturaer, der ikke nåede at komme med i bogføringen for 2006.  
  
8.6 Amtets ultimobalance 2006  
På enkelte områder har revisionen ikke kunnet kontrollere balancens poster til det un-
derliggende aktiv: 
  
Indregning af mellemværende vedrørende almene boliger i balancen.  
En række boligselskaber administrerer amtets almene boliger. Revisionen konstaterer, at 
der er usikkerhed om indregningen af mellemværenderne på amtets balance, og at der 
forekommer fejl. 
  
Regionens kommentar: 
I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg til efterreguleringsoversigten har Kommuner-
nes Revision bistået Region Midtjylland med en udredning af disse mellemværender. Ud-
redningen har ført til, at amtets nettoformue forøges med 4,3 mio. kr. 
  
Indregning af materielle anlægsaktiver  
Revisionen har konstateret, at visse aktiver ikke er indregnet i ultimobalancen, og at der 
hersker usikkerhed om målingen af visse aktiver. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af efterreguleringsoversigten og tillæg til efterregule-
ringsoversigten er der arbejdet videre med opgørelsen af de rigtige værdier for almene 
boliger og øvrige bygninger mv. De modtagende myndigheder har her fungeret som kon-
trol af, at vurderingerne er medregnet og er korrekte. 
  
Funktion 9.01 – 9.05 likvide beholdninger  
Revisionen bemærker, at Sygehus Viborg ultimo 2006 har udbetalt forudløn og pensio-
ner vedrørende januar 2007, selv om det er de opgavemodtagende myndigheder, der 
skal forestå lønudbetalingen for forudlønnede medarbejdere. 
  
Regionens kommentar: 
Regionshospital Viborg oplyser, at ultimoposteringen er foretaget efter aftale med Viborg 
Amts centrale regnskabsafdeling, og at der i maj 2007 er sket en udligning med poste-
ring i regionens regnskab for 2007. 
  
Funktion 9.13 – Andre tilgodehavender  
På baggrund af udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner 
har Viborg Amt i 2006 afskrevet indkomstskatterestancer på 19,7 mio. kr. Da der efter-
følgende er opstået tvivl om, hvorvidt tilgodehavendet burde have været afskrevet, an-
befaler revisionen, at Region Midtjylland søger en afklaring heraf. 
  
Regionens kommentar: 
  
Det kan oplyses, at Danske Regioner har iværksat en advokatundersøgelse af, om re-
stancerne burde have været afskrevet. I konsekvens af usikkerheden er skatterestan-
cerne medtaget i tillægget til efterreguleringsoversigten og tilgodehavendet overdraget 
til staten i overensstemmelse med delingsaftalen. 
  
Funktion 9.15 – Sygesikringens clearingskonto  
Revisionen har konstateret, at kontoen er opført med en gæld på 1,8 mio. kr. i stedet for 
et tilgodehavende på 1,7 mio. kr. Sygesikringens driftsresultat udviser derfor en udgift, 
der er 3,5 mio. kr. for stor. 
  
Regionens kommentar: 
Det foreslås, at fejlen noteres og tages til efterretning. 
  
Funktion 9.21 – Aktier, andelsbeviser og ejerandele  
Revisionen har konstateret, at der ifølge bemærkningerne til efterreguleringsoversigten 
arbejdes på en afklaring af, om Viborg Amts andele i Forskerpark Foulum reelt burde 
være indregnet i balancen frem for at være optaget som en eventualrettighed på 4 mio. 
kr. 
  
Regionens kommentar: 
Det fremgår af delingsaftalen, at Viborg Amts ejerandele i Forskerpark Foulum – og an-
dre konkrete projekter skal betragtes som eventualrettigheder og fastsættes til værdien 
0 kr., idet Viborg Amt ikke har reel mulighed for at omsætte aktivet. 
  
Det foreslås, at revisionsberetningen tages til efterretning, og at beretningen og regn-
skabet sendes til tilsynsmyndigheden. 
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1-22-68-07 

8. Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Viborg 
Amt 

Resumé 

I henhold til delingsbekendtgørelsen skal Regionsrådet senest den 15. november 2007 
godkende efterreguleringsoversigt og et eventuelt tillæg til efterreguleringsoversigten i 
forbindelse med kommunalreformen for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. 
  
Regionsrådet skal endvidere godkende beretningen for revisionen af efterregulerings-
oversigterne. 
  
Her foreligger revisionsberetning, efterreguleringsoversigt og tillæg til efterregulerings-
oversigt for Viborg Amt. 
  
Revisionen har i beretningen nogle bemærkninger, som regionsrådet skal kommentere 
og kommentarerne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
  
Der foreligger indsigelser mod indstillingen fra enkelte af de modtagende myndigheder. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Efterreguleringsoversigt af 1. juni 2007 vedrørende Viborg Amt godkendes, 
  
at Tillæg af 29. oktober 2007 til efterreguleringsoversigten vedrørende Viborg Amt 

godkendes, 
  
at det overfor staten fastholdes, at indkomstskatterestancer, ialt 19,7 mio. kr. ikke 

skulle have været afskrevet, men overdraget til staten i overensstemmelse med 
delingsaftalen, 

  
at indsigelserne fra de modtagende myndigheder tages til efterretning idet alene 

Region Nordjyllands indsigelse om kompensation for arbejdsskadeerstatning har 
konsekvenser for efterreguleringen, 

  
at revisionsberetning nr. 79 af 17. august 2007 vedrørende revisionen af efterre-

guleringsoversigten for Viborg Amt tages til efterretning, og 
  
at materialet tilsendes tilsynsmyndigheden. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver mv. i forbindelse med 
kommunalreformen har Region Midtjylland haft ansvaret for at foretage efterregulerin-
gen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Region Midtjylland har i 
den forbindelse skullet udarbejde en efterreguleringsoversigt, der identificerer aktiver og 
passiver mv. og redegør for, hvilken myndighed, der skal overtage de enkelte aktiver, 
passiver mv. 
  
Efterreguleringsoversigten skal endvidere indeholde en opgørelse af den efterregulerede 
nettoformue. 
  
Efterreguleringsoversigten, der forelå omkring 1. juni 2007, har været sendt til de mod-
tagende myndigheder, der har kunnet afgive bemærkninger, der tillige er tilgået revisio-
nen, der har ladet myndighedernes bemærkninger indgå i revisionen. 
  
  
Regionsrådet fik den 20. juni 2007 forelagt efterreguleringen fra de tre amter og be-
myndigede administrationen til at påse, at Region Midtjylland som modtagende myndig-
hed modtager aktiver og passiver mv. i overensstemmelse med delingsaftalerne. 
  
De tre amters revisioner har revideret efterreguleringsoversigterne og revisionsberetnin-
gerne er blevet sendt til de modtagende myndigheder med henblik på eventuelt fornye-
de bemærkninger. 
  
Bemærkningerne til efterreguleringsoversigten, revisionens bemærkninger, senere frem-
komne bemærkninger fra de modtagende myndigheder og konstaterede fejl i øvrigt har 
givet anledning til udarbejdelse af tillæg til efterreguleringsoversigten. 
  
I henhold til delingsbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 15. november 2007 
godkende efterreguleringsoversigten, revisionsberetningen og tillæg til efterregulerings-
oversigten. Efterreguleringsoversigten og revisionsberetningen skal sammen med Re-
gionsrådets beslutning herom herefter sendes til tilsynsmyndigheden. 
  

./. Hermed forelægges til godkendelse efterreguleringsoversigt af 1. juni 2007, revisionsbe-
retning nr. 79 af 17.august 2007 og tillæg til efterreguleringsoversigten af 29. oktober 
2007 for Viborg Amt. 
  
Revisionen konkluderer i revisionspåtegningen til Regionsrådet, at aktiver og passiver 
mv. er identificeret og at værdiansættelsen af aktiver og passiver og opgørelsen af net-
toformuen i al væsentlighed er sket i overensstemmelse med delingsbekendtgørelsen. 
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Revisionen har beretningens afsnit 4 nogle bemærkninger, som Regionsrådet skal kom-
mentere overfor tilsynsmyndigheden. 
  
Det drejer sig om, 
  
4.1 Forhold konstateret ved årsregnskabsrevisionen 2006  
Udbetalinger til erstatning til dambrug  
Revisionen bemærker, at Viborg Amt på grund af strukturreformen udbetaler 2,9 mio. 
kr. til de opgavemodtagende myndigheder til betaling af opstemningsrettigheder ved 
dambrug i Viborg og Thisted kommuner. Revisionen finder, at der her har været tale om 
et brud med kontinuitetsprincippet, idet betingelserne for udbetaling ikke er opfyldt på 
udbetalingstidspunktet. Revisionen konkluderer, at udgiften ikke burde have været hen-
ført til amtets regnskab for 2006. 
  
Regionens kommentar: 
I forbindelse med tillæg til efterreguleringsoversigten er udbetalingerne tilbageført, såle-
des at udbetalingerne til de to kommuner indgår i den andel af amtets formue, som Thi-
sted og Viborg kommuner modtager. 
  
Anlægsprojekt ”Erstatningsbyggeri” - periodisering  
Revisionen har konstateret, at Sygehus Viborg ultimo regnskabsåret 2006 har registreret 
et udgiftsbilag på 1.950.000 kr., som manglende udbetaling på et anlægsprojekt. Syge-
huset har overfor revisionen erkendt, at der reelt er tale om overførsel af en uforbrugt 
bevilling. En sådan postering er ikke i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets Budget- og Regnskabssystem. 
  
Regionens kommentar: 
Regionshospital Viborg erkender, at den anvendte posteringspraksis ikke er i overens-
stemmelse med reglerne, men at dispositionen er foretaget på et tidspunkt, hvor der på 
grund af omstruktureringen var usikkerhed om, hvorledes sygehuset skulle forholde sig 
til forsinkede fakturaer, der ikke nåede at komme med i bogføringen for 2006. Erstat-
nings-byggeriet er korrekt aktiveret og nettoformuen påvirkes således ikke. 
  
Indregning af mellemværende vedrørende almene boliger i balancen  
En række boligselskaber administrerer amtets almene boliger. Revisionen konstaterer, at 
der er usikkerhed om indregningen af mellemværenderne på amtets balance, og at der 
forekommer fejl. 
  
Regionens kommentar:  
I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg til efterreguleringsoversigten har Kommuner-
nes Revision bistået Region Midtjylland med en udredning af disse mellemværender. Ud-
redningen har ført til, at amtets nettoformue forøges med 4,3 mio. kr. 
  
4.2 Fiberforbindelse til Sygehus Nord  
Efter aftale med Nordjyllands Amt har Viborg Amt bidraget med 3,9 mio. kr. til etable-
ring af fiberkabelforbindelser til Sygehus Nord. Udgiften er i overensstemmelse med am-
tets praksis optaget i balancen med en værdi på 3,9 mio. kr., men er i efterreguleringen 
værdiansat til 0 kr. Revisionen påpeger, at et sådan værdiansættelse kun kan ske med 
hjemmel i delingsbekendtgørelsens § 42 med accept fra de modtagende myndigheder. 
En sådan accept foreligger ikke. 
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Regionens kommentar:  
I tillægget til efterreguleringsaftalen er værdien af fiberforbindelsen, som overdrages til 
Region Nordjylland reguleret til 3,900 mio. kr., og nettoformuen er opskrevet med dette 
beløb. 
  
4.3 Indkomstskatterestancer  
På baggrund af udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner 
har Viborg Amt i 2006 afskrevet indkomstskatterestancer på 19,7 mio. kr. Da der efter-
følgende er opstået tvivl om, hvorvidt tilgodehavendet burde have været afskrevet, an-
befaler revisionen, at Region Midtjylland søger en afklaring heraf. 
  
Regionens kommentar: 
Det kan oplyses, at Danske Regioner har iværksat en advokatundersøgelse af, om re-
stancerne burde have været afskrevet. I konsekvens af usikkerheden er skatterestan-
cerne medtaget i tillægget til efterreguleringsoversigten og tilgodehavendet overdraget 
til staten i overensstemmelse med delingsaftalen. 
  
4.4 Rettigheder og pligter  
Revisionen noterer, at efterreguleringsoversigten ikke indeholder en identifikation eller 
fordeling af rettigheder og pligter og foreslår, at det bør undersøges, om samtlige rettig-
heder og pligter er overgået til de modtagende myndigheder. 
  
Regionens kommentar:  
Det er efter bedste overbevisning Region Midtjyllands opfattelse, at alle rettigheder og 
pligter i forbindelse med den konkrete overdragelse af opgaver, aktiver og passiver samt 
personale er oplyst og overdraget til de modtagende myndigheder pr. 1. januar 2007. 
  
Efter at revisionsberetningen har været udsendt til de modtagende myndigheder, har der 
været yderligere dialog og drøftelser, der har ført til en række justeringer. Der er heref-
ter udarbejdet tillæg til efterreguleringsoversigten af 29. oktober 2007, som indeholder 
temaer for drøftelser og konklusionen af drøftelserne med de modtagende myndigheder. 
  
Enkelte myndigheder har dog ikke fuldt ud været enig med Region Midtjylland om alle 
forhold og har fremsendt bemærkninger til tillægget til efterreguleringsoversigten, som 
ikke indgår i det tillæg til efterreguleringsoversigten, som indstilles til Regionsrådets 
godkendelse. 
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Med regionsrådets godkendelse af tillægget til efterreguleringsoversigten vil nettofor-
mueopgørelsen og fordelingen heraf være, som det fremgår af nedenstående tabel. 

1.000 kr. 
Efterregule- 
ringsoversigt 
1/6 2007 

Tillæg til efterre-
gul-  
ringsoversigt 
29. okt. 2007 

Kompensations- 
beløb, kontant 
udligning 

Korrigeret 
efterregule- 
ring 
14. november 
2007 

Staten 96.006 20.178 -19.853 96.331 
Regioner         
Region  
Midtjylland 

437.706 -17.225 18.707 439.188 

Region 
Nordjylland 

208.150 3.088 -2.383 208.855 

  645.856 -14.137 16.324 648.043 
Kommuner         
Viborg 50.066 -1.841 2.011 50.236 
Skive 27.013 -4.094 4.185 27.104 
Thisted 25.778 2.585 -2.498 25.865 
Morsø 12.554 -1.475 1.518 12.597 
Favrskov 3.854 0 13 3.867 
Silkeborg 7.792 1.806 -1.780 7.818 
Vesthimmerland 3.513 -66 78 3.525 
Mariagerfjord 347 0 2 348 

  130.917 -3.085 3.529 131.360 
          

Nettoformue 872.779 2.956   875.735 
  
Det fremgår af tabellen, at nettoformuen i forhold til efterreguleringen er forøget med 
4.018.000 kr. Det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i, at restancer vedrørende 
indkomstskat i alt 19.718.000 kr., som i regnskab 2006 var afskrevet, nu er optaget i 
tillægget til efterreguleringen. Danske Regioner har iværksat en undersøgelse af, at det 
er statens vurdering, at skatterestancerne burde afskrives i regnskab 2006. 
  
Tillægget til efterreguleringsoversigten har været forelagt de modtagende myndigheder. 
Der er indkommet indsigelser/kommentarer fra følgende myndigheder: 
  
Region Nordjylland 
Thisted Kommune. 
  

./. I notat af 30. oktober 2007 er der nærmere redegjort for indsigelserne og administratio-
nens behandling heraf. 
  
Det er aftalt mellem de modtagende myndigheder, at differencerne i forhold til efterre-
guleringsoversigten udlignes ved kontant betaling mellem myndighederne. Det forven-
tes, at disse mellemværender udlignes i 2007. 
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1-22-47-07 

9. Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006 

Resumé 

Ringkjøbing Amts revision, Kommunernes Revision, har den 28. september 2007 frem-
sendt beretning nr. 11 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2006, som Regions-
rådet skal godkende og fremsende til tilsynsmyndigheden med eventuelle bemærknin-
ger. 
  
Revisionsberetningen indeholder en række revisionsbemærkninger, som Regionsrådet 
overfor tilsynsmyndigheden skal besvare. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at revisionsberetningen vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts regnskab for 
året 2006 med de anførte kommentarer til revisionens bemærkninger tages til 
efterretning, og 

  
at beretningen tillige med regnskabet for året 2006 fremsendes til tilsynsmyndig-

heden. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til regionsloven blev regnskaberne for 2006 for Århus, Viborg og Ringkjøbing 
amter aflagt til Regionsrådet den 23. maj 2007 og herefter afgivet til revisionen. Efter at 
revisionen er afsluttet, skal regnskaberne og revisionsberetningerne senest 15. novem-
ber 2007 sendes til Statsforvaltningen for Region Midtjylland som tilsynsmyndighed for 
Region Midtjylland.  
  

./. Ringkjøbing Amts revision, Kommunernes Revision har 28. september 2007 fremsendt 
beretning nr. 11 vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts regnskab for året 2006. Be-
retningen, der vedlægges, er den 3. oktober 2007 i henhold til bestemmelserne i den 
kommunale styrelseslov § 42 b, jf. regionslovens § 71, stk. 4, fremsendt til Regionsrå-
dets medlemmer. 
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I revisionspåtegningen til Regionsrådet i Region Midtjylland konkluderer revisionen: 
  
"Bortset fra ovenstående forbehold (jf. her nedenfor pkt. 8.2) er det vor opfattelse, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2006 samt af resultatet af amtets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets bestemmelser." 
  
Revisionsberetningen indeholder i afsnit 8 bemærkninger fra revisionen, som Regionsrå-
det overfor tilsynsmyndigheden skal afgive besvarelse om. 
  
Det drejer sig om: 
  
8.1 Regnskabsaflæggelsen for 2006 
Revisionen bemærker, at det samlet er revisionens vurdering, at opgaven med at orga-
nisere den regnskabsmæssige nedlukning af Ringkjøbing Amt ikke har haft en tilstræk-
kelig ledelsesmæssig bevågenhed og ikke er blevet prioriteret højt nok. Som følge af 
ovenstående er denne revisionsberetning først afgivet i september måned 2007 og be-
retningen er således ikke afgivet rettidigt i forhold til de gældende bestemmelser. 
  
Regionens kommentarer: 
  
Det bemærkes, at den resursemæssige situation har, sammen med at amtets nøgle-
medarbejdere i forhold til likvidationsprocessen i institutioner og driftsområder er over-
gået til de modtagende myndigheder eller fratrådt, påvirket arbejdet med den regn-
skabsmæssige nedlukning og revisionens vilkår for udarbejdelsen af beretningen. Region 
Midtjylland har i fornødent omfang måttet anmode Ringkjøbing Amts tidligere medarbej-
der om bistand med henblik på at fremskaffe den dokumentation som revisionen har 
anmodet om i forbindelse med revision af regnskab 2006 og efterreguleringsoversigten. 
  
8.2 Statuskonti, herunder forbehold i revisionspåtegningen 
Revisionen bemærker, at revisionspåtegningen af regnskabet for 2006 er forsynet 
med med følgende forbehold: 
  
“Vi har konstateret bogføringsfejl omkring årsskiftet, som bevirker, at 2 likvide konti 
fremstår i regnskabet med ca. 341 mio. kr. for meget i likvid beholdning. Beløbene er 
modposteret under kortfristet gæld og påvirker således ikke egenkapitalen. Amtets ulti-
mobalance indeholder herudover 6 konti vedrørende likvide aktiver med en samlet net-
tosaldo på minus 143,7 mio. kr., som ikke er afstemt. Vi har følgelig ikke kunnet kon-
trollere aktivernes tilstedeværelse, ligesom vi ikke har kunnet kontrollere periodiseringen 
omkring årsskiftet. Forholdet kan have betydning for resultatopgørelsen.” 
  
Hertil bemærker revisionen selv: 
  
"For god ordens skyld skal det anføres, at forbeholdet i revisionspåtegningen alene knyt-
ter sig til årsregnskabet og ikke til efterreguleringsopgørelsen, hvor de likvide konti er 
afstemt pr. 23. maj 2007." 
  
Revisionen konstaterer herudover, at der henstår en saldo på afstemnings- og kontrol-
kontoen (funktion 8.62) på 92,1 mio. kr. Der er tale om koncerninterne banktransaktio-
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ner, som burde være tillagt likvide aktiver, idet kontoen burde være nulstillet. Kontoen 
har ikke haft statushenvisning, hvorfor såvel kortfristet gæld og egenkapital ikke frem-
står korrekt i det godkendte regnskab for 2006. Forholdet er berigtiget i 2007 i likvidati-
onsregnskabet. 
  
8.3 Materielle anlægsaktiver 
Revisionen bemærker, at der i likvidationsperioden er foretaget regnskabsmæssige ned-
skrivninger på i alt ca. 110 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2004 og 2005 og 37 mio. kr. 
vedrørende igangværende anlæg 2006. Efter revisionens opfattelse er der tale om væ-
sentlige afvigelser, som er omfattet af § 38, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april 
2007 (om fordeling af aktiver, passiver m.v.). Sådanne afvigelser skal der iflg. bekendt-
gørelsen redegøres nærmere for i efterreguleringsopgørelsen. 
  
Regionens kommentarer: 
  
Det bemærkes, at følgende redegørelse er medtaget i tillæg til efterreguleringsoversig-
ten: 
  
Det fremgår af delingsaftalen side 2, pkt. 4 om Aktiver og passiver, at ”Ringkjøbing Amt 
har i budget 2005 og 2006 planlagt store anlægsudgifter, optagelse af maksimum lån og 
forbrug af likvide aktiver. Tilgang til aktiver forventes at udgøre 60-70% af anlægsudgif-
terne, jf. regnskabspraksis. Ringkjøbing Amts store anlægsaktiviteter i 2005 og 2006 vil 
således have konsekvens ved efterreguleringen af aktiver og passiver i forbindelse med 
afslutningen af regnskab 2006.”  
  
Det fremgår af dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets møde den 15. august 2006 om 
Orientering om delingsaftalen og skøn for efterregulering af fordeling af aktiver og passi-
ver, at anlægsudgifter i regnskab 2005 og budget 2006 udgør 1.042 mio. kr. Heraf for-
ventes aktiveret 731 mio. kr. svarende til 70,1 %. Økonomiudvalget besluttede at tage 
orienteringen til efterretning. 
  
Notat af 18. august 2006 om orientering om delingsaftalen og skøn for efterregulering af 
fordeling af aktiver og passiver er jf. Økonomiudvalgets beslutning udsendt til oriente-
ring af amtsrådets medlemmer og de modtagende myndigheder.  
  
Ringkjøbing Amt har på møder i september 2006 orienteret Den Administrative Styre-
gruppe og Arbejdsgruppe vedrørende aktiver og passiver med kommunernes økonomi-
chefer om skøn for efterregulering.  
  
Ringkjøbing Amt har i september 2006 til Arbejdsgruppen udsendt specifikation af an-
lægsbudget 2005-2006 og aktiveringen på projektniveau. 
  
Ringkjøbing Amt har i oktober 2006 til de modtagende myndigheder udsendt Notat af 
18. august 2006 om Orientering om delingsaftalen og skøn for efterregulering af forde-
ling af aktiver og passiver samt Vurdering af 6. oktober 2006 fra Kommunernes Revisi-
on. 
  
Kommunernes Revision har på baggrund af stikprøver vurderet aktiveringen. Der er på 
den baggrund ikke fundet anledning til ændring af Ringkjøbing Amts aktivering. 
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De modtagende myndigheder er på møde den 9. maj 2007 om efterregulering af de-
lingsaftale for Ringkjøbing Amt orienteret om, at i regnskab 2006 og efterreguleringen er 
aktiveringen af de materielle anlægsaktiver foretaget jf. Ringkjøbing Amts regnskabs-
praksis op på samme måde som i skøn for efterregulering af 18. august 2006. 
  
Specifikation af aktiveringen på projektniveau fremgår af efterreguleringsoversigtens 
bilag om materielle anlægsaktiver. 
  
Af revisionsberetningen vedrørende efterreguleringsoversigten fremgår det, at Amtet på 
revisionens anmodning har redegjort for de foretagne nedskrivninger på de projekter, 
som revisionen har udtaget til revision. Ud fra disse redegørelser og revisionens gen-
nemgang af afholdte anlægsudgifter har revisionen vurderet, at nettoværdisætningen 
godt kan forenes med reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. 
  
Revisionen bemærker, at der er konkrete fejl i værdisætning af anlægsaktiver vedrøren-
de anlægsarbejder hvor der ikke har været udgifter i 2004-2006, manglende regulering 
af afskrivningsgrundlaget i forbindelse med nedskrivning og manglende afskrivning pga. 
forkert anvendt startdato for afskrivning. 
  
Det bemærkes, at konkrete fejl er rettet og medtaget i tillæg til efterreguleringen. 
  
8.4 Uafklarede forhold 
Revisionen bemærker, at revisionen har afdækket nedenstående forhold, som ved revisi-
onens afslutning endnu ikke var endeligt afklaret eller berigtiget: 
  
Renter og kursregulering: 
Tilskrevne renter i december 2006 vedrørende bankindeståender og kursregulering af lån 
er ikke bogført. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at forholdet er berigtiget i 2007. 
  
Ejendomsskatter og lån til ejendomsskatter: 
Ejendomsskatteopgørelser er ikke indsendt fra alle kommuner. Følgelig har de bogførte 
ejendomsskatter ikke kunnet dokumenteres i fuldt omfang, og på afstemningen vedrø-
rende lån til betaling af ejendomsskatter er der noteret, at der mangler slutafregning fra 
én kommune. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at ejendomsskatteopgørelse og slutafregning 
efterfølgende er modtaget. 
  
Lån til motorkøretøjer: 
På afstemningen vedrørende lån til motorkøretøjer er der noteret adskillige differencer 
mellem de medtagne beløb og de notater, som findes i Regionen. For eksempel er der 
for en kommune noteret 10.581.878 kr., men der er kun medtaget 
3.937.793 kr. Forvaltningen har oplyst, at der fortsat mangler oplysninger fra nogle 
kommuner og at man derfor har anvendt egne oplysninger. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at kommunernes egne oplysninger er anvendt. 
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Pantebreve: 
Funktion 9.20 - Pantebreve indeholder tilgodehavender vedrørende selvejende institutio-
ner, der overdrages til de enkelte kommuner. De akkumulerede afdrag frem til primo 
2004 er omkonteret til funktion 9.59 - mellemregningskonti. Afdragene er således ikke 
reelt betalt af institutionerne, men står nu registreret som et “kontant mellemværende”. 
Da der således reelt er tale om afdragsfrie lån, har Regionen oplyst, at værdisætningen i 
forhold til efterreguleringsopgørelsen vurderes på ny. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at reguleringerne er ført ajour med nedskriv-
ning jf. pantebrevene. Nedskrivningen er medtaget i tillæg til efterreguleringen.  
  
Beløb til senere afvikling (funktion 9.59): 
Af kontoens afstemning fremgår et beløb på -803.250,00 kr. vedrørende Økonomistyrel-
sen. Posten burde have været bogført på driften forinden årsafslutningen og repræsente-
rer derfor ikke en reel værdi på status. 
  
Regionens kommentarer: Det foreslås, at fejlen noteres og tages til efterretning. 
  
Vintertjeneste: 
Vi har ikke modtaget nogen årsopgørelse over vintertjeneste og har følgelig heller ikke 
revisionspåtegnet en sådan. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at årsopgørelsen ikke er udarbejdet, hvilket 
noteres og tages til efterretning.  
  
Det foreslås, at Regionsrådet tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2006 
for Ringkjøbing Amt til efterretning og fremsender regnskabet og revisionsberetningen til 
tilsynsmyndigheden. 
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1-22-69-07 

10. Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for 
Ringkjøbing Amt 

Resumé 

I henhold til delingsbekendtgørelsen skal Regionsrådet senest den 15. november 2007 
godkende efterreguleringsoversigt og et eventuelt tillæg til efterreguleringsoversigten i 
forbindelse med kommunalreformen for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. 
  
Regionsrådet skal endvidere godkende beretningen for revisionen af efterregulerings-
oversigterne. 
  
Her foreligger revisionsberetning, efterreguleringsoversigt og tillæg til efterregulerings-
oversigt for Ringkjøbing Amt samt tilføjelse til tillæg til efterreguleringsoversigten. 
  
Revisionen har i beretningen nogle bemærkninger, som regionsrådet skal kommentere, 
og kommentarerne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
  
De modtagende myndigheders bemærkninger til tillæg til efterreguleringsoversigten er 
medtaget eller indarbejdet i tillægget. 
  
Siden Forretningsudvalgets møde har administrationen udredt forhold vedrørende Ikast-
Brande Kommune. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at Efterreguleringsoversigt af 1. juni 2007 vedrørende Ringkjøbing Amt godkendes, 
  
at Tillæg af 30. oktober 2007 til efterreguleringsoversigten vedrørende Ringkjøbing 

Amt med Tilføjelse af 5. november 2007 godkendes, 
  
at revisionsberetning nr. 12 af 26. september 2007 vedrørende revisionen af efter-

reguleringsoversigten for Ringkjøbing Amt tages til efterretning med de anførte 
bemærkninger, og 

  
at materialet tilsendes tilsynsmyndigheden. 
  
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
  
Direktionen indstiller supplerende, 
  
at værdien af Marienlund Kollegiet i Ikast fastsættes til en 1,0 mio. kr. i overens-
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stemmelse med Ringkjøbing Amtsråds beslutning, jf. rettelse af 7. november 
2007 af Tilføjelse til tillæg til efterreguleringsoversigten.   

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I henhold til bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver mv. i forbindelse med 
kommunalreformen har Region Midtjylland haft ansvaret for at foretage efterregulerin-
gen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Region Midtjylland har i 
den forbindelse skullet udarbejde en efterreguleringsoversigt, der identificerer aktiver og 
passiver mv. og redegør for, hvilken myndighed, der skal overtage de enkelte aktiver, 
passiver mv. 
  
Efterreguleringsoversigten skal endvidere indeholde en opgørelse af den efterregulerede 
nettoformue. 
  
Efterreguleringsoversigten, der forelå 1. juni 2007, har været sendt til de modtagende 
myndigheder, der har kunnet afgive bemærkninger, der tillige er tilgået revisionen, der 
har ladet myndighedernes bemærkninger indgå i revisionen. 
  
Regionsrådet fik den 20. juni 2007 forelagt efterreguleringen fra de tre amter og be-
myndigede administrationen til at påse, at Region Midtjylland som modtagende myndig-
hed modtager aktiver og passiver mv. i overensstemmelse med delingsaftalerne. 
  
De tre amters revisioner har revideret efterreguleringsoversigterne og revisionsberetnin-
gerne er blevet sendt til de modtagende myndigheder med henblik på eventuelt fornye-
de bemærkninger. 
  
Bemærkningerne til efterreguleringsoversigten, revisionens bemærkninger, senere frem-
komne bemærkninger fra de modtagende myndigheder og konstaterede fejl i øvrigt har 
givet anledning til udarbejdelse af tillæg til efterreguleringsoversigten. 
  
I henhold til delingsbekendtgørelsen skal regionsrådet senest den 15. november 2007 
godkende efterreguleringsoversigten, revisionsberetningen og tillæg til efterregulerings-
oversigten. Efterreguleringsoversigten og revisionsberetningen skal sammen med re-
gionsrådets beslutning herom herefter sendes til tilsynsmyndigheden. 
  

./. Hermed forelægges til godkendelse efterreguleringsoversigt af 1. juni 2007, revisionsbe-
retning nr. 12. af 26. september 2007 og tillæg til efterreguleringsoversigten af 30. ok-
tober 2007 for Ringkjøbing Amt samt Tilføjelse til tillæg til efterreguleringsoversigten af 
5. november med rettelse af 7. november 2007. 
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Revisionen konkluderer i revisionspåtegningen til Regionsrådet, at aktiver og passiver 
mv. er identificeret, og at værdiansættelsen af aktiver og passiver og opgørelsen af net-
toformuen i al væsentlighed er sket i overensstemmelse med delingsbekendtgørelsen. 
  
Revisionen har i beretningens afsnit 4 nogle bemærkninger, som Regionsrådet skal 
kommentere overfor tilsynsmyndigheden. 
  
Det drejer sig om: 
  
4.1 Indkomstskatterestancer 
På baggrund af udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner 
har Ringkjøbing Amt i 2006 afskrevet indkomstskatterestancer på 21,5 mio. kr. Da der 
efterfølgende er opstået tvivl om, hvorvidt tilgodehavendet burde have været afskrevet, 
anbefaler revisionen, at Region Midtjylland søger en afklaring heraf. 
  
Regionens kommentarer: 
  
Det kan oplyses, at Danske Regioner har iværksat en advokatundersøgelse af, om re-
stancerne burde have været afskrevet. I konsekvens af usikkerheden er skatterestan-
cerne medtaget i tillægget til efterreguleringsoversigten og tilgodehavendet overdraget 
til staten i overensstemmelse med delingsaftalen. 
  
4.2 Rettigheder og pligter 
Revisionen noterer, at efterreguleringsoversigten ikke indeholder en identifikation eller 
fordeling af rettigheder og pligter og foreslår, at det bør undersøges, om samtlige rettig-
heder og pligter er overgået til de modtagende myndigheder 
  
Regionens kommentarer: 
  
Det er efter bedste overbevisning Region Midtjyllands opfattelse, at alle rettigheder og 
pligter i forbindelse med den konkrete overdragelse af opgaver, aktiver og passiver samt 
personale er oplyst og overdraget til de modtagende myndigheder pr. 1. januar 2007. 
  
4.3 Dokumentation for likvidationsbalancens finansielle poster 
Revisionen bemærker, at opgørelsen af nettoformuen er foretaget med baggrund i likvi-
dationsbalancen pr. 23. maj 2007. Ved revisionens afslutning var enkelte statuskonti 
vedrørende bl.a. funktion 9.59 mellemregningskonti ikke afstemt. Revisionen har følgelig 
ikke kunnet efterprøve, om disse konti indeholdt poster, som har betydning for efterre-
guleringen. 
  
Regionens kommentarer: 
  
Det bemærkes, at Region Midtjylland har iværksat afstemning heraf. Hvis der herefter er 
poster som har betydning for efterreguleringen vil de blive fordelt mellem de modtagen-
de myndigheder i henhold til fordelingsnøglen. 
  
4.4 Materielle anlægsaktiver 
Revisionen bemærker, at der i likvidationsperioden er foretaget regnskabsmæssige ned-
skrivninger på i alt ca. 110 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2004 og 2005 og 37 mio. kr. 
vedrørende igangværende anlæg 2006. Efter revisionens opfattelse er der tale om væ-
sentlige afvigelser, som er omfattet af § 38, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april 
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2007 (om fordeling af aktiver, passiver m.v.). Sådanne afvigelser skal der iflg. bekendt-
gørelsen redegøres nærmere for i efterreguleringsopgørelsen. 
  
Regionens kommentarer: 
  
Det bemærkes, at følgende redegørelse er medtaget i tillæg til efterreguleringsoversig-
ten: 
  
Det fremgår af delingsaftalen side 2, pkt. 4 om Aktiver og passiver, at ”Ringkjøbing Amt 
har i budget 2005 og 2006 planlagt store anlægsudgifter, optagelse af maksimum lån og 
forbrug af likvide aktiver. Tilgang til aktiver forventes at udgøre 60-70% af anlægsudgif-
terne, jf. regnskabspraksis. Ringkjøbing Amts store anlægsaktiviteter i 2005 og 2006 vil 
således have konsekvens ved efterreguleringen af aktiver og passiver i forbindelse med 
afslutningen af regnskab 2006.”  
  
Det fremgår af dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets møde den 15. august 2006 om 
Orientering om delingsaftalen og skøn for efterregulering af fordeling af aktiver og passi-
ver, at anlægsudgifter i regnskab 2005 og budget 2006 udgør 1.042 mio. kr. Heraf for-
ventes aktiveret 731 mio. kr. svarende til 70,1 %. Økonomiudvalget besluttede at tage 
orienteringen til efterretning. 
  
Notat af 18. august 2006 om orientering om delingsaftalen og skøn for efterregulering af 
fordeling af aktiver og passiver er jf. Økonomiudvalgets beslutning udsendt til oriente-
ring af amtsrådets medlemmer og de modtagende myndigheder.  
  
Ringkjøbing Amt har på møder i september 2006 orienteret Den Administrative Styre-
gruppe og Arbejdsgruppe vedrørende aktiver og passiver med kommunernes økonomi-
chefer om skøn for efterregulering. 
  
Ringkjøbing Amt har i september 2006 til Arbejdsgruppen udsendt specifikation af an-
lægsbudget 2005-2006 og aktiveringen på projektniveau. 
  
Ringkjøbing Amt har i oktober 2006 til de modtagende myndigheder udsendt Notat af 
18. august 2006 om Orientering om delingsaftalen og skøn for efterregulering af forde-
ling af aktiver og passiver samt Vurdering af 6. oktober 2006 fra Kommunernes Revisi-
on. 
  
Kommunernes Revision har på baggrund af stikprøver vurderet aktiveringen. Der er på 
den baggrund ikke fundet anledning til ændring af Ringkjøbing Amts aktivering. 
  
De modtagende myndigheder er på møde den 9. maj 2007 om efterregulering af de-
lingsaftale for Ringkjøbing Amt orienteret om, at i regnskab 2006 og efterreguleringen er 
aktiveringen af de materielle anlægsaktiver foretaget jf. Ringkjøbing Amts regnskabs-
praksis op på samme måde som i skøn for efterregulering af 18. august 2006. 
  
Specifikation af aktiveringen på projektniveau fremgår af efterreguleringsoversigtens 
bilag om materielle anlægsaktiver. 
  
Af revisionsberetningen vedrørende efterreguleringsoversigten fremgår det, at Amtet på 
revisionens anmodning har redegjort for de foretagne nedskrivninger på de projekter, 
som revisionen har udtaget til revision. Ud fra disse redegørelser og revisionens gen-
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nemgang af afholdte anlægsudgifter har revisionen vurderet, at nettoværdisætningen 
godt kan forenes med reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter.  
  
Revisionen bemærker, at der er konkrete fejl i værdisætning af anlægsaktiver vedrøren-
de anlægsarbejder hvor der ikke har været udgifter i 2004-2006, manglende regulering 
af afskrivningsgrundlaget i forbindelse med nedskrivning og manglende afskrivning pga. 
forkert anvendt startdato for afskrivning. 
  
Det bemærkes, at konkrete fejl er rettet og medtaget i tillæg til efterreguleringen. 
  
4.5 Uafklarede forhold 
Revisionen bemærker, at revisionen har afdækket nedenstående forhold, som ved revisi-
onens afslutning endnu ikke var endeligt afklaret eller berigtiget: 
  
Renter og kursregulering: 
Tilskrevne renter i december 2006 vedrørende bankindeståender og kursregulering af lån 
er ikke bogført. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at forholdet er berigtiget i 2007. 
  
Ejendomsskatter og lån til ejendomsskatter: 
Ejendomsskatteopgørelser er ikke indsendt fra alle kommuner. Følgelig har de bogførte 
ejendomsskatter ikke kunnet dokumenteres i fuldt omfang, og på afstemningen vedrø-
rende lån til betaling af ejendomsskatter er der noteret, at der mangler slutafregning fra 
én kommune. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at ejendomsskatteopgørelse og slutafregning 
efterfølgende er modtaget. 
  
Lån til motorkøretøjer: 
På afstemningen vedrørende lån til motorkøretøjer er der noteret adskillige differencer 
mellem de medtagne beløb og de notater, som findes i Regionen. For eksempel er der 
for en kommune noteret 10.581.878 kr., men der er kun medtaget 
3.937.793 kr. Forvaltningen har oplyst, at der fortsat mangler oplysninger fra nogle 
kommuner og at man derfor har anvendt egne oplysninger. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at kommunernes egne oplysninger er anvendt. 
  
Pantebreve: 
Funktion 9.20 - Pantebreve indeholder tilgodehavender vedrørende selvejende institutio-
ner, der overdrages til de enkelte kommuner. De akkumulerede afdrag frem til primo 
2004 er omkonteret til funktion 9.59 - mellemregningskonti. Afdragene er således ikke 
reelt betalt af institutionerne, men står nu registreret som et “kontant mellemværende”. 
Da der således reelt er tale om afdragsfrie lån, har Regionen oplyst, at værdisætningen i 
forhold til efterreguleringsopgørelsen vurderes påny. 
  
Regionens kommentarer: Det bemærkes, at reguleringerne er ført ajour med nedskriv-
ning jf. pantebrevene. Nedskrivningen er medtaget i tillæg til efterreguleringen. 
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Beløb til senere afvikling (funktion 9.59): 
Af kontoens afstemning fremgår et beløb på -803.250,00 kr. vedrørende Økonomistyrel-
sen. Posten burde have været bogført på driften forinden årsafslutningen og repræsente-
rer derfor ikke en reel værdi på status. 
  
Regionens kommentarer: Rettelsen er medtaget i tilføjelse til tillæg til efterregulerings-
oversigten. 
  
Efter at revisionsberetningen har været udsendt til de modtagende myndigheder, har der 
været yderligere dialog og drøftelser, der har ført til en række justeringer. Der er heref-
ter udarbejdet tillæg til efterreguleringsoversigten af 30. oktober 2007 og tilføjelse af 5. 
november 2007, som indeholder temaer for drøftelser og konklusionen af drøftelserne 
med de modtagende myndigheder. 
  
Enkelte myndigheder har dog ikke fuldt ud været enig med Region Midtjylland om alle 
forhold og har fremsendt bemærkninger til tillægget til efterreguleringsoversigten, 
som som indgår i det tillæg til efterreguleringsoversigten. De modtagende myndigheders 
bemærkninger til tillæg til efterreguleringsoversigten er medtaget eller indarbejdet i til-
lægget. 
  
Siden Forretningsudvalgets møde har administationen udredt forhold vedrørende Ikast-
Brande Kommune, jf. rettelse af 7. november 2007. Ikast-Brande Kommune har fejlag-
tigt fået overført den fulde købspris af Marienlund Kollegiet som et aktiv. Det fremgår af 
Ringkjøbing Amtsråds beslutning den 15. december 2005, at Marienlund Kollegiet skal 
indgå i projekt vedrørende 29 almene ældre boliger med en værdi på 1,0 mio. kr. Beløb 
på 9,421 mio. kr.  til køb af bygning er overført til Ikast-Brande Kommune og fejlagtigt 
neutraliseret med lang gæld som kan-institution. Gælden overføres i stedet til Region 
Midtjylland og nettoformuen reduceres svarende til nedskrivningen af aktivet.    
  
Med regionsrådets godkendelse af tillægget til efterreguleringsoversigten vil nettofor-
mueopgørelsen og fordelingen heraf være, som det fremgår af nedenstående tabel. 
I tabellen er tilføjelse til tillæg til efterreguleringsoversigten og rettelsen vedrørende 
Ikast-Brande Kommune indregnet. 
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1.000 kr. Efterregule-
ringsoversigt 
1/6 2007 

Tillæg til efter-
regulerings-
oversigt  
30. okt. 2007 
og tilføjelse 5. 
og 7. november 
2007 

Regulering af 
langfristet 
gæld 
- angiver 
større gæld 
+angiver 
mindre gæld 

Kompensa- 
tionsbeløb, 
kontant ud-
ligning 

Korrigeret 
efterregule-
ring 14. 
november 
2007 

Staten       90.934 37.829  -36.458 92.305 
Region Midt-
jylland 

611.738 -25.507 2.432 32.300 620.963 

      
Kommuner      
Herning 37.454 1.154 -1.179 589 38.018 
Holstebro 25.382 -2.618 2.422 579 25.765 
Ringkjøbing-
Skjern 

26.111 3.231 -4.864 2.027 26.505 

Struer 10.275 13.989 -14.291 457 10.430 
Lemvig 10.279 -10.575 10.437 293 10.434 
Ikast-Brande 14.499 -5.037 5.043 213 14.718 
      
Nettoformue 
til fordeling 

826.672 12.466   839.138 

Det fremgår af tabellen, at nettoformuen i forhold til efterreguleringen er forøget 
med 12.466.000 kr. Det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i, at restancer vedrø-
rende indkomstskat og skattebøder, i alt 22.046.000 kr., pr. 31. december 2006 nu er 
optaget i tillæg til efterreguleringen. Danske Regioner har iværksat en undersøgelse af 
statens vurdering af, at skatterestancer burde afskrives i regnskab 2006. 
  
Det er aftalt mellem de modtagende myndigheder, at differencerne i forhold til efterre-
guleringsoversigten udlignes ved den endelige fordeling af lån dels ved kontant betaling 
mellem myndighederne. Det forventes, at disse mellemværender udlignes i 2007. 
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1-22-49-07 

11. Beretning vedrørende revisionen af Forberedelsesudvalget for Region Midtjyl-
lands årsregnskab for 2006 

Resumé 

KPMG har den 13. august 2007 fremsendt beretning vedrørende revisionen af årsregn-
skab 2006 for Forberedelsesudvalget, som Regionsrådet skal godkende og fremsende til 
tilsynsmyndigheden med eventuelle bemærkninger. 
  
Revisionsberetningen indeholder imidlertid ingen revisionsbemærkninger, som Regions-
rådet overfor tilsynsmyndigheden skal besvare. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at revisionsberetningen vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2006 for Forbe-
redelsesudvalget for Region Midtjylland tages til efterretning, og 

  
at beretningen sammen med årsregnskabet fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget besluttede i henhold til regionslovens § 61 den 17. januar 2006, 
at Forberedelsesudvalgets kasse- og regnskabsvæsen skulle udøves i overensstemmelse 
med Århus Amts kasse- og regnskabsregulativ, og at Århus Amts revisionsregulativ sam-
tidig skulle være grundlaget for revisionen af Forberedelsesudvalgets regnskab. Endelig 
valgte Forberedelsesudvalget KPMG C.Jespersen som revisor for Forberedelsesudvalget. 
  
Regnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget blev aflagt til Regionsrådet den 23. maj 
2007 og herefter overgivet til revisionen. Efter at revisionen er afsluttet, skal regnskabet 
og revisionsberetningen senest den 15. november 2007 sendes til Statsforvaltningen for 
Region Midtjylland som tilsynsmyndighed for Region Midtjylland. 
  

./. KPMG har den 13. august 2007 fremsendt vedlagte Revisionsberetning nr. 3 om 
revisionen af årsregnskabet for 2006 for Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland. 
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Revisionen konkluderer i revisionspåtegningen til Region Midtjylland, at ”årsregnskabet 
giver et retvisende billede af Forberedelsesudvalgets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-
nuar – 31. december 2006 i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og 
lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse for forberedelsesudvalg.” 
  
Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. 
  
Det foreslås, revisionsberetningen tages til efterretning, og at den sammen med Forbe-
redelsesudvalgets regnskab sendes til tilsynsmyndigheden. 
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1-11-70-1-07 

12. Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan 

Resumé 

Regionsrådet har besluttet, at der inden udgangen af 2008 skal gennemføres en evalue-
ring af Region Midtjyllands organisationsplan. Der fremlægges en plan for arbejdet med 
evaluering af organisationsplanen til orientering. Planen indebærer, at der i løbet af 2007 
og 2008 gennemføres syv delevalueringer. Endvidere gennemføres i selvstændigt regi 
fire evalueringer parallelt hermed. Konklusionerne for alle evalueringer samles i en rap-
port, der forelægges Regionsrådet i december 2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen om plan for evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan 
tages til efterretning. 

 
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkendte i december 2006 en revideret 
organisationsplan for Region Midtjylland. Efterfølgende har Forberedelsesudvalget i for-
bindelse med budgetforliget for 2007 aftalt en hensigtserklæring om, at der foretages en 
evaluering af organisationsplanen for Region Midtjylland inden udgangen af 2009. I for-
bindelse med budgetforliget for 2008 har Regionsrådet besluttet at fremrykke evaluerin-
gen af organisationsplanen, således at evalueringen skal være tilendebragt inden udgan-
gen af 2008. 
  
I forsommeren 2007 blev der nedsat en styregruppe for evalueringen af organisations-
planen, hvor bl.a. direktionen er medlemmer. Styregruppen har udarbejdet en konkret 
plan for, hvorledes arbejdet med evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan skal 
gennemføres.  
  
Planen indebærer, at der udarbejdes syv delevalueringer, der falder inden for to hoved-
spor. Det ene hovedspor vil bestå af en analyse og benchmarking på nøgletal for admini-
strationens ressourceanvendelse i forhold til de øvrige regioner og andre relevante virk-
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somheder. Det andet hovedspor vil bestå af en række detaljerede analyser af Region 
Midtjyllands administration set ud fra følgende forskellige perspektiver:  

 Udnyttelse af de administrative ressourcer  
 Understøttelse af det politiske niveau  
 Koncernledelsens funktion  
 Opfyldelse af sektormål  
 Organisering af tværgående administrative funktioner  
 Internationalt og strategisk perspektiv  
 Fleksibilitet  

Herudover vil der være fire evalueringer, som gennemføres parallelt med de delevalue-
ringer, som styregruppen iværksætter. Det drejer sig om en allerede igangsat undersø-
gelse på HR-området og tre evalueringer på sundhedsområdet vedrørende vaskerifunkti-
onen, apoteksfunktionen og det medicotekniske område.  
  

./. Planen for evalueringen og de enkelte delevalueringer er beskrevet nærmere i vedlagte 
plan for arbejdet med evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan  og i den ved-
lagte  oversigt over de syv delevalueringer.  
  
Evalueringerne foregår i perioden fra efteråret 2007 til sommeren 2008, og der vil i ef-
tersommeren 2008 blive udarbejdet en rapport, der samler konklusionerne fra samtlige 
evalueringer samt beskriver de ændringer af organisationsplanen, der er foretaget lø-
bende siden 2006. Der er udarbejdet en tidsplan for høring i MED-systemet m.m. i efter-
året 2008, der indebærer at rapporten med høringssvar og direktionens eventuelle for-
slag til justeringer af organisationen forelægges for Regionsrådet i december 2008.  
  
Det skal nævnes, at der siden vedtagelsen af organisationsplanen i starten af 2006 lø-
bende er sket en række justeringer af organisationsplanen, hvor dette er fundet hen-
sigtsmæssigt. Såfremt der i den periode, hvor evalueringen gennemføres, ses at være 
behov for justeringer af organisationsplanen, vil dette ikke afvente forelæggelsen af den 
samlede rapport i slutningen af 2008, men blive gennemført hurtigst muligt. 
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1-31-78-2-07 

13. Orientering af Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer 

Resumé 

Region Midtjylland har modtaget henvendelse fra Ekspertpanelet vedrørende sygehusin-
vesteringer. Regionen er blevet anmodet om at orientere Ekspertpanelet 
om sygehusplaner (eller foreløbige udkast hertil), investeringsplaner (vurdering af inve-
steringsbehov) samt evt. andet supplerende materiale, der kan give panelet indsigt i de 
planlagte strukturændringer og investeringer i de enkelte regioner samt de bagvedlig-
gende overvejelser. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2008 blev det besluttet at ned-
sætte et ekspertpanel med indsigt på sygehusområdet i forhold til sygehusdrift, logistik, 
større sygehusbyggerier, faglig bæredygtighed m.v. 
  
Administrationen har den 26. september modtaget henvendelse fra Ekspertpanelet vedr. 
Sygehusinvesteringer om indkaldelse af sygehusplaner og investeringsplaner. Admini-
strationen skulle senest den 8. oktober 2007 indsende materiale til Ekspertpanelet, og 
har fremsendt vedhæftede materiale. 
  

./. Regionsrådet orienteres hermed om det indsendte materiale, som er vedlagt i bilag. 
Regionsrådsmedlemmerne modtog også materialet i mail fra administrationen den 12. 
oktober 2007.  
  
Ekspertpanelet skal vurdere de konkrete større strukturelle anlægsprojekter på sygehus-
området og afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder en 
række aftalte principper. Ekspertpanelets vurdering af de konkrete anlægsprojekter vil 
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tage udgangspunkt i en række principper vedrørende produktivitetsforbedringer, drifts-
økonomiske rentabilitet, medfinansiering og kvalitet. 
  
Det er vigtigt for ekspertpanelet at kende regionernes samlede sygehusplaner og de 
bagvedliggende forudsætninger mv. For at sikre, at ekspertpanelets arbejde tager ud-
gangspunkt i så komplet og aktuelt et grundlag som muligt, er regionerne blevet bedt 
om indsende sygehusplaner (eller foreløbige udkast hertil), investeringsplaner (vurdering 
af investeringsbehov) samt evt. andet supplerende materiale, der kan give panelet ind-
sigt i de planlagte strukturændringer og investeringer i de enkelte regioner samt de bag-
vedliggende overvejelser. 
  
De konkrete projekter vil blive fremsendt til Ekspertpanelet til egentlig godkendelse i 
takt med den politiske godkendelse af projekterne i Regionsrådet. 
  
I det indsendte materiale foreligger der ikke nogle konkrete oplysninger om det nye ho-
spital i Vestjylland, men i materialet gøres der opmærksom på, at der skal ske en udred-
ning af området. Jf. Akutplan for Region Midtjylland har Regionsrådet besluttet at bygge 
ét samlet hospital i Vestjylland med en central geografisk placering. Regionsrådet finder, 
at det er af afgørende betydning, at der funktionsmæssigt i den vestlige del af regionen 
er ét samlet hospital. Derfor vil Regionsrådet hurtigst muligt opføre et nyt fagligt ambiti-
øst og attraktivt hospital i Vestjylland med fuldt udbygget fælles akutmodtagelse. På 
Forretningsudvalgsmødet den 6. november 2007 blev kommissoriet for udredning af nyt 
hospital i Vestjylland behandlet. 
  



 

 

Regionsrådet 14. november 2007 
 

804 

1-22-25-07 

14. Ombygning af Hospitalsapoteket Århus, Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus 

Resumé 

Der er i de seneste år sket en kraftig aktivitetsstigning for produktionen af medicin til 
kræftbehandlingen (cystostaticaproduktionen), og en udvidelse af produktionsrammerne 
er derfor nødvendig. Det har været undersøgt at udvide og forbedre lokaleforholdene for 
Apotekets Cystostakicaafdeling, som i dag har til huse i kælderetagen under Onkologisk 
Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Det indstilles at flytte Cystostati-
caafdelingen til en placering i Apotekets Bygning 17. Det samlede areal, der vil blive om-
fattet af ombygningen, udgør ca. 500 m2. De forbundne omkostninger til ombygningen 
er skønnet til at koste 11,1 mio. kr. (indeks 112,7), hvilket afholdes over Hospitalsapo-
tekets eget budget.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at der foretages en udvidelse og forbedring af lokaleforholdene for Hospitalsapote-
ket Århus, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus for at fastholde og udvikle 
Cystostaticaafdelingens funktioner for de kommende år, 

  
at der tildeles Hospitalsapoteket Århus på Århus Universitetshospital, Århus Syge-

hus en anlægsbevilling på 11,1 mio. kr. (indeks 112,7), og at der afsættes et 
rådighedsbeløb for 2007 på 2,0 mio. kr. og et rådighedsbeløb for 2008 på 9,1 
mio. kr. og, 

  
at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene for 2007 og 2008 finansieres 

via Hospitalsapotekets driftsbudget. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Beslutning 

Budgetnotat vedrørende Hospitalsapoteket Århus blev omdelt. 
  
Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

På forretningsudvalgsmødet den 6. november 2007 blev der anmodet om et budgetnotat 
til det efterfølgende regionsrådsmøde. Notatet vil blive omdelt på mødet. 
  
Baggrund 
Cystostaticaproduktionen er vital for kemoterapibehandlingen af kræftpatienter, da 
det er klargøring af medicin til kemoterapi. Der er tale om meget kraftigt virkende læ-
gemidler, som skal tilberedes i individuelt tilpassede doser til de enkelte patienter. Præ-
parationen skal foregå i lokaler med udsugningsbænke, der både giver beskyttelse for de 
personer - altså apotekspersonale - som tilbereder medicinen og samtidig giver sikker-
hed for, at præparaterne er sterile. Der er i de seneste år sket en kraftig aktivitetsstig-
ning for Cystostaticaproduktionen, og en udvidelse af produktionsrammerne er derfor 
nødvendig. Det har været undersøgt at udvide og forbedre lokaleforholdene for Apote-
kets Cystostaticaafdeling, som i dag har til huse i kælderetagen under Onkologisk Afde-
ling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Det vurderes ikke muligt at udvide i 
kælderetagen, da de potentielle lokaler ikke er egnet til Cystotaticaafdelingens behov. 
Samtidig vil en sådan ombygning være meget omkostningstung, og udgifterne vil ikke 
stå mål med resultatet.  
  
Det foreslås i stedet at flytte Cystostaticaafdelingen fra den nuværende placering i kæl-
deretagen (bortset fra tre kontorlokaler) til en placering i Apotekets Bygning 17. Dette 
muliggøres ved overtagelsen af en pavillon, når Retsmedicinsk Institut flytter til Århus 
Universitetshospital, Skejby, ved en udnyttelse af tomme lokaler i et destillationshus ved 
Bygning 17 og ved omdisponering af pladsen til den øvrige sterile produktion. Det sam-
lede areal, der vil blive omfattet af ombygningen, udgør ca. 500 m2.  
  
De ovenstående omrokeringer og ombygninger vil give tilfredsstillende rammer for at 
fastholde og udvikle Cystostaticaafdelingens funktioner for de kommende 5-7 år med en 
årlig produktionsstigning på 10 %. Apotekets øvrige produktionskapacitet vil ved om-
bygningen ligeledes blive tilstrækkelig til at dække forventede udvidelser i produktion af 
andre lægemidler.  
  
Tidsplan 
Godkendelse af Regionsrådet november 2007 
* Udbud af rådgiverydelsen, tilbud og accept oktober - november 2007 
Projektering inkl. brugermøder november 2007 - marts 2008 
* Udbud af byggearbejder, licitation og tilbud marts - april 2008 
Valg af entreprenører, indstilling til Region Midtjylland april - maj 2008 
Udførelse af byggearbejder maj - november 2008 
Flytning af Cytostatica (tidligst) november 2008 
* I følge Region Midtjyllands byggeregulativ skal valg af udbudsform ikke godkendes 
særskilt i Regionsrådet, hvis anlægsudgiften er under 10 mio. kr. 
  
Økonomi og finansiering 
De forbundne omkostninger til ombygningen er skønnet til at koste 11,1 mio. kr. (indeks 
112,7) jf. nedenstående tabel 1.  
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Tabel 1: Ombygningens budget 
Pris for håndværkerydelser 7.000.000 kr. 
Uforudsete udgifter og byggepladsindretning 700.000 kr.  
Rådgiverhonorar, tilsyn, forsikring, byggetilladelser mv. 1.400.000 kr. 
Samlet byggeudgift i alt ekskl. moms.  9.100.000 kr. 
    
8 sikkerhedsbænke á 200.000 kr. 1.600.000 kr.  
It-udstyr til produktion og kontorer 400.000 kr. 
Total 11.100.000 kr. 
  
De ovenstående udgifter foreslået afholdt indenfor Hospitalsapotekets eget driftsbudget. 
Bruttoomsætningen for Hospitalsapoteket Århus på Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus udgør årligt ca. 800 mio. kr., og der i Hospitalsapotekets udviklingsplan er di-
sponeret midler til afholdelse af en udbygning af  
Cystostaticaafdelingen. 
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1-30-10-06-V 

15. Kronisk sygdom - Vision og strategi for en forbedret indsats 

Resumé 

Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til en vision og strategi for en forbedret ind-
sats i forhold til kroniske sygdomme i Region Midtjylland. I relation hertil er der også 
udarbejdet en Kort og godt - folder, der opsummerer det centrale i planen. 
  
Målet med en forbedret indsats i forhold til kroniske lidelser er at give borgere og patien-
ter bedre sundhed og livskvalitet, flere gode leveår og så vidt muligt forhindre sygdom-
me i at opstå. Det skal gøres ved hjælp af bedre forebyggelse, bedre behandling og bed-
re rehabilitering.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at planen "Kronisk sygdom - Vision og strategi for en forbedret indsats" godken-
des. 

 

Tove Videbæk, Kate Runge og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Region Midtjylland har udarbejdet vedlagte udkast til "Kronisk sygdom - Vision og 
strategi for en forbedret indsats". I tilknytning hertil er der udarbejdet en Kort og godt - 
folder, som også er vedlagt. 
  
Planen har blandt andet været forelagt Underudvalget vedrørende primær sundhed i Re-
gion Midtjylland i forbindelse med udvalgets studietur til Kaiser Permanente i Denver, 
Colorado, som gav en oplagt mulighed for at diskutere planen med medlemmerne af 
udvalget. Underudvalget har også efterfølgende behandlet planen - blandt andet på mø-
det den 1. oktober, hvor udvalget besluttede at anbefale, at Regionsrådet godkender 
planen.  
  
Sundhedskoordinationsudvalget drøftede udkastet til plan på mødet den 30. oktober 
2007 og anbefalede, at notatet "Kronisk sygdom – vision og strategi for en forbedret 
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indsats" og notatet "Tanker om kommunernes rolle ved en forbedret indsats i forhold til 
kronisk sygdom" udgør grundlaget for en fortsat udvikling af samarbejdet mellem kom-
munerne, almen praksis og Region Midtjylland (hospitalerne) med henblik på at opnå 
bedre sammenhæng i ydelser og forløb i forhold til kroniske patienter i hele regionen. 
Desuden ønsker Sundhedskoordinationsudvalget løbende at drøfte samarbejdet om ind-
satsen med hensyn til prioritering og implementering af indsatserne. 
  
Sundhedsstyregruppen, der er et administrativt samarbejdsforum på sundhedsområdet 
mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen, er også blevet mundtligt oriente-
ret om mål og handleplanen undervejs i processen, og gruppen vil diskutere planen på et 
møde onsdag den 31. oktober. 
  
Målet med en forbedret indsats i forhold til kroniske lidelser er at give borgere og patien-
ter bedre sundhed og livskvalitet, flere gode leveår og så vidt muligt forhindre sygdom-
me i at opstå. Det skal gøres ved hjælp af bedre forebyggelse, bedre behandling og bed-
re rehabilitering. 
  
Indsatsen skal forebygge. For det første at folk overhovedet får kronisk sygdom. For det 
andet, når sygdommen er konstateret, skal indsatsen forebygge akutte episoder, kom-
plikationer og at sygdommen udvikler sig yderligere. 
  
Rækken af initiativer vil forhåbentligt også betyde, at regionen og kommunerne via bed-
re samarbejde og arbejdsdeling i sundhedsvæsenet bliver bedre i stand til at udnytte 
ressourcerne i det samlede sundhedsvæsen. 
  
Indledningsvis i planen opstilles en række af de udfordringer, der gør, at der er behov 
for en ændret indsats i forhold til kronisk sygdom. Med udgangspunkt heri præsenteres 
derefter rammen for en ændret indsats, og det diskuteres hvilke konsekvenser, det for-
ventes at indebære for både borgerne i regionen samt aktørerne i sundhedsvæsenet. 
  
Den ændrede indsats vil således betyde nye roller og opgaver for både hospitalerne, al-
men praksis og kommunerne. Disse ændringer baserer sig grundlæggende på de prin-
cipper, der er beskrevet i chronic care modellen som med en dårlig oversættelse på 
dansk er blevet til kronikermodellen. 
  
Almen praksis vil have ansvaret for langt de fleste borgere med kroniske lidelser. Cen-
tralt i denne opgave bliver både tidlig opsporing, så det i almen praksis forebygges, at 
lidelsen ikke udvikler sig yderligere, samt at borgerens evne til egenomsorg understøt-
tes.  
  
For hospitalerne vil der i høj grad være tale om funktioner, der understøtter et mere in-
tegreret sundhedsvæsen. En hospitalsafdeling er en højt specialiseret og knap ressource, 
og det er vigtigt at anvende den på den rigtige måde. Hospitalsafdelingerne skal derfor i 
fremtiden i højere grad tilrettelægge afdelingens indsats i forhold til den samlede popu-
lation af patienter, så ressourcerne bruges på den mest hensigtsmæssige måde i forhold 
til alle med en given kronisk sygdom. 
  
Kommunerne kan arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, både 
gennem borgerrettede og patientrettede indsatser; f.eks. via gennemførelse af en sund-
hedspolitik. Kommunerne har gode muligheder for at være med til at understøtte den 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats i det samlede sundhedsvæsen. 
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I planen opstilles en række konkrete initiativer. Nogle har til formål direkte at påvirke 
det sundhedsfaglige arbejde eller patienternes egenomsorg som eksempelvis kroni-
kerprogrammerne og arbejdet med patientuddannelse. Andre initiativer har til formål at 
understøtte indsatsen. Det gælder etableringen af registre for kroniske sygdomme til 
brug for hele sundhedsvæsenet. Sådanne registre vil muliggøre en bedre planlægning af 
indsatsen for både den enkelte borger med kronisk sygdom og samt for hele populatio-
nen af borgere med en given kronisk sygdom. Og endelig er der initiativer til at under-
støtte indsatsen mere generelt f.eks. ved at påvirke holdninger og værdier i sundheds-
væsenet eller via økonomiske incitamenter. 
  
Ikke alle initiativer kan gennemføres på en gang. Nogle af initiativerne er der meget klar 
evidens for at indføre. Det gælder f.eks. forebyggende helbredssamtaler og opsøgende 
hjemmebesøg. På andre områder er der klar evidens for en række faglige retningslinier 
for behandlingen. Og samtidig er der flere undersøgelser og tal, der viser, at disse ret-
ningslinier ikke følges i alle tilfælde - og at det giver meget stor effekt, hvis man syste-
matisk arbejder med at implementere den eksisterende viden og de eksisterende ret-
ningslinier. Kronikerprogrammerne er centrale i dette arbejde.  
  
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en plan for det konkrete arbejde med at gennem-
føre de nævnte initiativer. De initiativer, hvor der er klar evidens for en ændret indsats, 
vil blive prioriteret højest.  
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1-60-148-07 

16. Kommissorium for udredning vedrørende nyt hospital i Vestjylland 

Resumé 

I forlængelse af Regionsrådets beslutning om at ville opføre et nyt Regionshospital i 
Vestjylland foreslår administrationen, at der engageres et eksternt rådgivningsfirma, der 
kan medvirke til at udarbejde beslutningsoplæg om bl.a. den geografiske placering, 
overslag over anlægsomkostninger og tidsplan. 
  
 Forslag til kommissorium for dette udredningsarbejde vedlægges med henblik på Re-
gionsrådets godkendelse.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at Regionsrådet godkender forslaget til kommissorium for udredning vedrørende 
nyt hospital i Vestjylland. Forslaget er revideret i overensstemmelse med de af 
Forretningsudvalget ønskede ændringer, herunder at punkt B er udgået, og 

  
at Forretningsudvalget vælger rådgivningsfirma efter udbudsrunden. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den politiske aftale om Akutplan for Region Midtjylland vedtog Re-
gionsrådet, at der skal bygges eet samlet hospital i Vestjylland som erstatning for hospi-
talerne i Holstebro og Herning. Regionsrådet ønsker i den forbindelse, at der udarbejdes 
et beslutningsgrundlag, som beskriver de forskellige muligheder for placering i Vestjyl-
land med en central geografisk placering. 
  
I vurderingen af mulighederne skal der indgå forskellige hensyn - herunder transportti-
der, infrastruktur, økonomi, VVM mv. Beslutningsgrundlaget ønskes præsenteret for Re-
gionsrådet senest på mødet den 18. juni 2008. 
  

./. Det er administrationens vurdering, at et solidt beslutningsgrundlag vil være dels 
mandskabskrævende, men ikke mindst kræve inddragelse af ekspertviden om kapaci-
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tetsplanlægning, sygehusbyggeri samt overordnet logistik. Det foreslås derfor, at der via 
en udbudsrunde engageres et eksternt rådgivningsfirma med stor erfaring i sådanne 
udredninger. For at sikre, at der på den forholdsvis korte tid, der er til rådighed, skabes 
afklaring af de nødvendige spørgsmål og muligheder, er der udarbejdet vedlagte forslag 
til kommissorium revideret efter Forretningsudvalget ønskede ændringer. Der lægges 
heri vægt på at få belyst de forskellige placeringsmuligheder med angivelse af forvente-
de anlægsudgifter, tidshorisont, infrastruktur-hensyn samt muligheder for evt. fremtidi-
ge udvidelsesmuligheder. 
  
Da omkostningerne til rådgivningsfirmaet er klart under EU-beløbsgrænsen, kan udbuds-
runden gennemføres hurtigt, således at det udpegede rådgivningsfirma kan påbegynde 
analysearbejdet primo december 2007 med aflevering af samlet rapport april 2008. 
  
Internt i regionen tænkes udredningsarbejdet organiseret via en Styregruppe med re-
præsentanter for Hospitalsledelsen i Vest, Psykiatrien, Sundhedsstaben samt Bygnings-
kontoret. Endvidere vil de opnåede erfaringer fra arbejdet med Det Nye Universitetsho-
spital blive inddraget. 
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1-30-96-06-V 

17. RehabiliteringsCenter Dallund 

Resumé 

I forbindelse med regionsdannelsen overtog Region Midtjylland de tidligere amters måde 
at løse sundhedsopgaven på og fortsatte denne praksis ud fra interrimsundhedspla-
nens princip om "business as usual". Herunder arvede Region Midtjylland en aftale mel-
lem Ringkøbing Amt og Kræftens Bekæmpelse om årligt at tilbyde 75 tidlige-
re kræftpatienter et ophold på RehabiliteringsCenter Dallund. Efter kommunalreformen 
har kommunerne imidlertidig fået ansvaret for denne opgave og midlerne til den. Som 
følge heraf foreslås det, at aftalen mellem Region Midtjylland og RehabiteringsCenter 
Dallund om årligt at give 75 patienter mulighed for et ophold på Dallund ikke forlænges 
yderligere. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at  den nuværende aftale mellem Region Midtjylland og Rehabiliteringscenter Dal-
lund (overtaget fra Ringkøbing Amt) ikke forlænges yderligere, 

  
at driftsbevillingen til Hospitalsenhed Vest reduceres med ca. 0,7 mio. kr. som føl-

ge af, at opgaven er bortfaldet. Det reducerede beløb tilgår kassen, 
  
at kræftrehabilitering drøftes i sundhedskoordinationsudvalget, og 
  
at administrationen anmodes om at udarbejde en beskrivelse af regionens opgaver 

på rehabiliteringsområdet. 
  
Birgit Jonassen, Anna Marie Touborg og Jonas Dahl tog forbehold. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens 
behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre stemte imod 1. og 2. "at". 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 
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Sagsfremstilling 

RehabiliteringsCenter Dallund blev etableret 1. oktober 2001 og drives af Kræftens Be-
kæmpelse med det formål at gennemføre rehabiliteringsforløb for kræftpatienter samt 
gennem udvikling og forskning at skabe generel viden om effekten af rehabilitering af 
kræftpatienter.Det typiske rehabiliteringsforløb består i et uges ophold på rehabilite-
ringscentret, hvor færdigbehandlede kræftpatienter modtager forskellige former for mål-
rettet rehabilitering. 
  
De tidligere amter i Region Midtjylland har haft forskellig praksis i forhold til anvendelsen 
af Dallund. I det tidligere Ringkøbing Amt gav man hvert år 75 patienter muligheden for 
at komme på et uges ophold på Rehabiliteringscenter Dallund. I de tidligere Viborg og 
Århus amter havde man besluttet ikke at indgå en fast samarbejdsaftale med Kræftens 
Bekæmpelse om anvendelsen af RehabiliteringsCenter Dallund. 
  
Ved dannelsen af Region Midtjylland pr. 1. januar 2007 arvede den nye region de tidlige-
re amters forskellige måder at løse sundhedsopgaven på, jf. den af regionsrådet vedtag-
ne interrimsundhedsplans principper om "business as usual" og sikker drift. Ud fra hen-
synet til at stille alle borgere i Region Midtjylland lige i forhold til tildelingen af de 75 
pladser til RehabiliteringsCenter Dallund i 2007 justerede administrationen i foråret 2007 
den administrative praksis, så alle kræftpatienter i Region Midtjylland på lige fod kunne 
ansøge om pladserne. De 75 pladser er nu opbrugt. 
   
Efter nærmere udredning af sagsområdet er det imidlertid administrationens vurdering, 
at rehabiliteringsopgaven efter patienternes udskrivning fra sygehuset hverken er en 
regional myndighedsopgave eller driftsopgave, men derimod en kommunal opgave.  
  
Denne vurdering bygger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Socialministeriets 
vejledning om træning i kommuner og regioner fra december 2006. Heri fremgår det, 
at kommunerne efter kommunalreformen har fået myndighedsansvaret for at yde veder-
lagsfri genoptræning til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræ-
ning efter udskrivning fra sygehus. Det fremgår direkte af vejledningen, at kommuner-
ne har fået en ny opgave på sundhedsområdet og dermed underforstået, at de økonomi-
ske midler til genoptræningsopgaven også er flyttet til kommunerne. Kommunerne har 
således fremover myndighedsansvaret for al træning både genoptræning og vedligehol-
delsestræning mv. – bortset fra træning, der ydes af regionerne under indlæggelse i sy-
gehusvæsenet samt den vederlagsfri fysioterapi. 
  
Det er dog fastsat i bemærkningerne til sundhedslovforslaget, at genoptræningsydelser 
skal leveres af det regionale sygehusvæsen, hvis en patient har behov for specialiseret, 
ambulant genoptræning, der forudsætter et sygehus' ekspertise, udstyr mv. I denne 
situation har kommunen myndighedsansvaret for opgaven, mens det regionale sygehus-
væsen har driftsansvaret. 
  
Af vejledningen fremgår det, at genoptræning opfattes som specialiseret og derfor skal 
ydes på et sygehus i en af følgende situationer: 
  

1. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller 
tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordi-
nering af genoptræning, udredning og behandling.  
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2. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens 
sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, 
som kun findes i sygehusregi. 

   
Det er administrationens vurdering, at patienter på Dallund ikke har behov for et tvær-
fagligt samarbejde på speciallægeniveau, eller at opholdet på Dallund kræver bistand fra 
andet sundhedsfagligt personale af hensyn til patientens sikkerhed. Derfor er 
det administrationens vurdering, at Region Midtjylland ikke har driftsansvaret for opga-
ven. 
  
Administrationen foreslår på denne baggrund, at den nuværende faste aftale med Reha-
biliteringsCenter Dallund om 75 pladser udløber ved udgangen af 2007, og at driftsbud-
gettet for Hospitalsenhed Vest reduceres med ca. 0,7 mio. kr. svarende til udgifterne til 
75 pladser. 
  
Det reducerede beløb for Hospitalsenhed Vest omplaceres til "samhandelskontoen med 
andre regioner". 
  
Det skal nævnes, at Region Midtjylland har overtaget en samarbejdsaftale med Kræftens 
Bekæmpelse fra Århus Amt om deltagelse i et tre årigt forskningsprojekt, der skal un-
dersøge, hvorledes rehabilitering virker på kræftpatienter. Når resultaterne fra projektet 
foreligger, vil disse blive forelagt til Regionsrådets orientering. 
  
Forretningsudvalget har anmodet om et notat, der beskriver regionens opgaver på reha-
biliteringsområdet. Administrationen vil udarbejde et sådant notat.  
  
Det kan yderligere oplyses, at Sundhedskoordinationsudvalget bliver orienteret om den-
ne sag på udvalgets møde den 20. november 2007.  
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1-30-31-06-V 

18. Orientering om varetagelsen af kirurgi for kræft i æggestok 

Resumé 

Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland har i løbet af 2007 været i dialog om behand-
lingen af kræft i æggestok (ovariecancer) på Regionshospitalet Horsens. Sundhedsstyrel-
sen har anmodet om, at behandlingen ophører, og Region Midtjylland har, jævnfør de 
gode behandlingsresultater i Horsens, anmodet om udsættelse af beslutning herom til 
efter afslutningen af Sundhedsstyrelsens gennemgang af specialet Gynækologi og Obste-
trik og den forestående hospitalsplanlægning i Region Midtjylland. Styrelsen har nu af-
sluttet specialegennemgangen, og det fremgår, at Styrelsen vil anbefale, at udredning 
og behandling af ovariecancer varetages på fire afdelinger i landet. Region Midtjylland vil 
- jævnfør Interimsundhedsplanen - over for Styrelsen anbefale, at Århus Universitetsho-
spital Skejby bliver den ene af disse afdelinger og vil i afventning af Sundhedsstyrelsens 
endelige stillingtagen begynde at planlægge overflytningen af aktiviteterne vedrøren-
de ovariecancer på Regionshospitalet Horsens til AUH-Skejby med virkning fra den 1. 
januar 2008. Regionsrådet vil senere få forelagt en sag herom. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen bad den 12. januar 2007 Regionshospitalet Horsens om at tage skridt 
til at ophøre med at varetage operationer for ovariecancer (kræft i æggestok) og at sik-
re, at patienter hurtigst muligt henvises til afdelinger med lands- og landsdelsfunktion på 
området. 
  
Administrationen oplyste den 27. marts 2007 overfor Sundhedsstyrelsen, at Region Midt-
jylland naturligvis er indstillet på at følge Sundhedsstyrelsens krav til lands- og landdels-
funktioner og placeringen af disse. Under henvisning til de gode behandlingsresultater på 
Regionshospitalet i Horsens anmodede Administrationen samtidig om, at beslutning om 
varetagelsen af ovariecancer i Region Midtjylland afventer Sundhedsstyrelsens aktuelle 
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gennemgang af specialet Gynækologi og Obstetrik og den forestående hospitalsplanlæg-
ning i Region Midtjylland.  
  
På baggrund af diskussioner i medierne om behandlingen af ovariecancer på mindre ho-
spitaler anmodede Regionshospitalet Horsens den 6. september 2007 Direktionen om 
tilladelse til straks at ophøre med at modtage, udrede og behandle patienter med ovarie-
cancer. På baggrund af de gode behandlingsresultater anmodede Administrationen den 
12. september 2007 Regionshospitalet Horsens om ikke øjeblikkeligt at stoppe behand-
lingen men at afvente en planlagt overflytning af aktiviteterne til Århus Universitetsho-
spital Skejby, når resultatet af Sundhedsstyrelsens gennemgang af specialet Gynækologi 
og Obstetrik måtte foreligge. 
  
Den 5. oktober 2007 udsendte Sundhedsstyrelsen den ventede specialeudmelding om 
Gynækologi og Obstetrik. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens udmelding, at Styrelsen 
anbefaler, at udredning og behandling af de ca. 500 årlige tilfælde af ovariecancer i 
fremtiden varetages af fire afdelinger i landet. Sundhedsstyrelsen vil snarest anmode 
regionerne om bud på, om man og i givet fald på hvilke afdelinger, man ønsker at vare-
tage denne funktion. 
  
Region Midtjylland vil - jævnfør regionens Interimsundhedsplan - over for Sundhedssty-
relsen anbefale, at Århus Universitetshospital Skejby bliver den ene af disse fire afdelin-
ger. Samtidig vil Administrationen i samarbejde med Regionshospitalet Horsens og AUH-
Skejby begynde at planlægge overflytningen af de aktuelle aktiviteter vedrørende ova-
riecancer i Horsens til Skejby med virkning fra den 1. januar 2008. Som grundlag for 
endelig beslutning herom afventes Sundhedsstyrelsens stillingtagen til den fremtidige 
placering af udredning og behandling af ovariecancer. Regionsrådet vil derefter få fore-
lagt en sag herom.  
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1-30-139-06-V 

19. Orientering om resultater vedrørende diabetes fra Det Nationale Indikatorpro-
jekt (NIP) 

Resumé 

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende diabetes viser, 
at kvaliteten er tilfredsstillende for hospitalerne i Region Midtjylland. Indberetningen af 
data til NIP-databasen er dog ikke tilfredsstillende, og det arbejdes der på at løse. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Forretningsudvalget har bedt om at blive løbende orienteret om udviklingen i Region 
Midtjyllands resultater inden for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). I vedlagte notat 
gives et resumé af de seneste regionale NIP resultater vedrørende diabetes. De netop 
offentliggjorte tal kan findes på www.sundhed.dk. 
  
Samlet set er resultaterne i Region Midtjylland tilfredsstillende. Ca. 4 ud af 5 diabetespa-
tienter i regionen modtager en undersøgelsespakke på hospitalerne, der lever op til 
samtlige NIP standarder. 
  
Databasekompletheden på 56% for den samlede region er dog ikke tilfredsstillende, dvs. 
der er for mange patientforløb, som ikke indberettes. 
I samarbejde med Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed vil hospitalerne arbejde 
målrettet på at opnå en tilfredsstillende databasekomplethed bl.a. ved at udbrede et 
datafangstmodul, der gør indberetningen af data lettere. 
  
Desuden vil hospitalerne fra årsskiftet modtage kvartalsvise opgørelser, så afdelingerne 
løbende kan følge deres resultater. Direktionen vil halvårligt følge op på databasekom-
pletheden i dialog med hospitalsledelsen, idet forventningen til hospitalerne er, at der er 
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fremskridt at spore fra opgørelse til opgørelse. For nuværende er målet en database-
komplethed på minimum 90%. 
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1-30-72-203-07 

20. Orientering om hjertetransplantationer på Århus Universitetshospital, Skejby 

Resumé 

Som en del af den nationale specialegennemgang i regi af Sundhedsstyrelsen vil der bli-
ve udmeldt anbefalinger i forhold til varetagelse og placering af de kommende højt spe-
cialiserede funktioner, hvoraf hjertetransplantation fortsat vil udgøre en højt specialise-
ret funktion. I den forbindelse orienteres her om transplantationer på Århus Universi-
tetshospital, Skejby.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard og Ulla Fasting var forhindret i 
at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Som en del af den nationale specialegennemgang i regi af Sundhedsstyrelsen vil der bli-
ve udmeldt anbefalinger i forhold til varetagelse og placering af de kommende højt spe-
cialiserede funktioner, hvoraf hjertetransplantation fortsat vil udgøre en højt specialise-
ret funktion. 
  
For Region Midtjylland, og for hjerteområdet på Århus Universitetshospital, Skejby er det 
væsentligt at bibeholde funktionen som hjertetransplantationscenter, da kvaliteten af 
behandlingerne ligger fuldt ud på niveau med dels Rigshospitalet og dels de internationa-
le centre. I det følgende orienteres kortfattet om transplantationsaktiviteten på Århus 
Universitetshospital, Skejby.  
  
Der er foretaget hjertetransplantationer på Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 
siden 1992, og der er i perioden frem til udgangen af 2006 foretaget ialt 200 hjerte-
transplantationer og 90 hjertetransplantationer på børn. 
  
Transplantationsresultaterne bliver til stadighed bedre, og resultaterne viser, at for hele 
perioden fra 1992 til 2006 ligger ét-årsoverlevelsen for hjertetransplanterede patienter 
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på 86%, mens ét-årsoverlevelsen for den sidste del af perioden 2000-2006 er steget til 
94%. Disse resultater er fuldt på niveau med internationale og nordiske resultater.  
  
På trods af, at der er en international tendens til et faldende antal hjertetransplantatio-
ner som følge af donormangel, har hjertetransplantationsaktiviteten på Århus Universi-
tetshospital, Skejby været uændret. Dette tilskrives blandt andet, at transplantations-
centret i Skejby spiller en meget aktiv rolle i forhold til at fastholde fokus på behovet for 
donorer. Eksempelvis afholdes der informationsmøde med personalet på de intensive 
afdelinger i regionen, hvor læger fra hjertetransplantationscentret yder en frivillig og 
ulønnet indsats. Denne kontakt til de potentielle donorafdelinger i hele det vestdanske 
område er væsentlig i forhold til at undgå en yderligere nedgang i antallet af donorer. 
Overlægerne på transplantationscentret spiller endvidere en aktiv rolle i forhold til kon-
takten til ventelistepatienterne. Dette gør det muligt at foretage en udvælgelse efter 
behov i forhold til den mest syge patient, når der forekommer en donormelding, og det 
formodes at have betydning for, at der igennem de seneste 5 år ikke har været dødsfald 
blandt de patienter, som står på venteliste. 
  
Ved at organisere hjertetransplantationerne som udføres i Danmark med udgangspunkt i 
to centre kan der tilmed opnås en række fordele, som ovenfor beskrevet, i form af stor 
personlig kontakt med potentielle donorafdelinger af betydning for det samlede antal af 
donorer, og en personlig kontakt med patienter på venteliste, som på grund af den lø-
bende kontakt og helhedsvurdering af patienternes behov bidrager til færre dødsfald hos 
de patienter, som venter. 
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1-01-74-41-07 

21. Godkendelse af høringssvar til udkast til rapport fra Danske Regioner: Fremti-
dens ambulante psykiatri 

Resumé 

Danske Regioner har anmodet samtlige regioner om bemærkninger til udkast til rapport: 
Fremtidens ambulante psykiatri. Der er frist for indsendelse af bemærkninger til Danske 
Regioner 16. november 2007. Der er udarbejdet forslag til høringssvar til Danske Regio-
ner. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at vedlagte forslag til høringssvar til Danske Regioner godkendes. 
  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Psykiatrien står over for en række krav og udfordringer i de kommende årtier. Med hen-
blik på at imødekomme disse iværksatte Danske Regioner i 2006 et projekt, der skulle 
give et bud på udfordringerne og formulere en række visioner, mål og forudsætninger 
for fremtidens psykiatri. 
  
Fra projektet om ambulant behandling i Danmark foreligger der nu et udkast til delrap-
port om den fremtidige ambulante behandling i psykiatrien. 
  
Udkast til rapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle regio-
nerne. Udkast til rapport har desuden været drøftet med Dansk Psykiatrisk Selskab og 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Rapporten Fremtidens ambulante psykiatri ved-
lægges til Regionsrådets medlemmer. 
  

./. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte  forslag til høringssvar vedr. 
fremtidens ambulante psykiatri til Danske Regioner. 
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1-23-0-31-07 

22. Overtagelse af ejendommen Engtoften 5, Viby  

Resumé 

I 1999 blev den selvejende institution ”Boligselskabet Engtoften 5”, Viby oprettet i sam-
arbejde med Århus Amt. Driftsområdet for Voksne Handicappede i Århus Amt havde for-
inden etableret Engtoftecenteret, Engtoften 7 som et handicapcenter for en række han-
dicapgrupper og amtslige institutioner. På grund af aktivitetsudvidelser lejede Århus Amt 
ejendommen Engtoften 5, Viby. Ejendommen blev finansieret med et banklån på 6 milli-
oner kr. Lånet er indfriet ved udgangen af 2007. 
  
Boligselskabets formål er at opføre, ombygge, administrere og udleje ejendommen. 
  
Den 1. maj 1999 blev der indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt mellem boligselska-
bet og Århus Amt. En forudsætning var, at Århus Amt senere skulle overtage ejendom-
men. 
  
Både Engtoften 5 og 7 administreres af Høskoven i Viby. Da ejendommen Engtoften 5 
ultimo 2007 er gældfri, har boligselskabets bestyrelse for denne ejendom tilbudt, at 
ejendomsretten vederlagsfrit overdrages Region Midtjylland. 
  

Forretningsudvalget indstiller, 

at ejendommen matr.nr. 8 KS, Viby By, Viby, beliggende Engtoften 5, Viby overta-
ges af Region Midtjylland den 1. januar 2008 for 0 kr. 

Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard og Ulla Fasting var forhindret i at delta-
ge i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I 1999 blev den selvejende institution ”Boligselskabet Engtoften 5”, Viby oprettet i sam-
arbejde med Århus Amt. Driftsområdet for Voksne Handicappede i Århus Amt havde for-
inden etableret Engtoftecenteret som et handicapcenter for en række handicapgrupper 
og amtslige institutioner. På grund af aktivitetsudvidelser lejede Århus Amt ejendommen 
Engtoften 5, Viby, der blev finansieret med et banklån på 6 mio. kr. Banklånet er afdra-
get med lejeindtægter og afdrag fra Århus Amt og er ved udgangen af 2007 indfriet. 



 

 

Regionsrådet 14. november 2007 
 

823 

  
Boligselskabets formål er at opføre, ombygge, administrere og udleje ejendommen. Der 
er nu 6 lejemål, hvoraf de 3 er enheder tilknyttet Region Midtjylland. 
  
Den 1. maj 1999 blev der indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt mellem boligselska-
bet og Århus Amt. Forudsætningen var bl.a., at Århus Amt senere skulle overtage ejen-
dommen og eventuelle ledige lejemål. Af lejekontrakten fremgår det også, at Århus Amt 
har ret til at købe ejendommen mod overtagelse af indestående prioriteter og eventuelle 
andre gældsforpligtelser - også i uopsigelighedsperioden. Købesummen skal opgøres til 
et beløb, der er tilstrækkeligt til at give udlejeren fuld dækning for alle gældsforpligtelser 
af enhver art vedrørende ejendommen – hverken mere eller mindre. Da der ikke længe-
re er gældsforpligtelser, er overtagelsessummen opgjort til 0 kr. 
  
Både Engtoften 5 og 7 administreres af Høskoven i Viby, der har mange forskellige tilbud 
til voksne med hjerneskade og fysiske handicaps. Boligselskabets bestyrelse har tilbudt, 
at den gældfrie ejendom bliver overdraget Region Midtjylland til 0 kr. hvorved boligsel-
skabet samtidig bliver opløst. Ejendommen har matr.nr. 8 KS, Viby By, Viby. Grundarea-
let er på 3.301 m2. Bebygget areal er på 1.111 m2, hvoraf 240 m2 er kælder. Den of-
fentlige ejendomsvurdering udgør 7.400.000 kr. Ejendommen er i almindelig god vedli-
geholdelsesstand og er indrettet til flere forskellige formål – blandt andet kontorer, mø-
delokaler, aktivitets- og undervisningslokaler. 
  
Omkostningerne i forbindelse med overdragelsen betales af Høskoven, der også frem-
over får driftsansvaret for ejendommen. 
  
Overtagelsen får ingen takstmæssig betydning, da de fremtidige ejendomsudgifter, for-
rentning og afskrivning modsvares af lejeindtægter. 
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1-5-1-06-V 

23. Status vedr. tilsyn i Region Midtjylland på det sociale og socialpsykiatriske 
område 

Resumé 

Administrationen har udarbejdet et statusnotat om tilsynet på det sociale og socialpsyki-
atriske område i Region Midtjylland. Det fremgår heraf, at regionens tilsynsopga-
ve forløber planmæssigt, og at der løbende udvikles på tilsynets form og indhold, bl.a. 
på baggrund af de tendenser, som kan udledes af de allerede afholdte tilsynsbesøg.  
  
På baggrund af Danske Regioners tilsynsprincipper foreslår Administrationen, at der i 
Region Midtjylland fremadrettet udføres både anmeldte og uanmeldte tilsyn hvert år på 
alle tilbud. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til orientering, og 
  
at der fra 2008 foretages uanmeldte tilsyn hvert år. 
 
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard og Ulla Fasting var forhindret i at delta-
ge i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild og Tove Videbæk var forhindret 
i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet godkendte den 27. februar 2007 en vejledning for Region Midtjyllands til-
syn samt en skabelon for tilsynsrapporter. Ud fra vejledningen og skabelonen 
har regionen arbejdet med at foretage tilsyn på regionens sociale og socialpsykiatri-
ske tilbud. Fra 1. maj 2007 er dette arbejde blevet udført af de to særlige tilsynsmedar-
bejdere.  
  

./. Administrationen redegør i vedlagte Notat om status vedr. Region Midtjyllands tilsyn på 
det sociale og socialpsykiatriske område bl.a. for status for regionens tilsyn. Herudover 
belyses en række tendenser udledt af de allerede afholdte tilsynsbesøg. 
  
Underudvalget vedr. service, kvalitet og struktur mv. på det sociale område har den 8. 
oktober 2007 afholdt et temamøde om regionens tilsyn. Underudvalget fik her en status 
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på regionens tilsyn og efterfølgende lejlighed til at drøfte regionens tilsynskoncept. Ind-
holdet af underudvalgets drøftelse indgår i det videre arbejde med at kvalitetsudvikle på 
regionens tilsyn. 
  

./. Danske Regioner har udgivet en pjece vedr. "Fælles tilsynsprincipper for de regionale 
tilbud". Pjecen beskriver lovgivningen bag tilsynet og de aspekter i tilsynet, som regio-
nerne skal lægge vægt på i deres tilrettelæggelse og udførelse af tilsynet. Region Midt-
jylland har bidraget til Danske Regioners pjece, og Region Midtjyllands egen vejledning 
og skabelon for tilsyn er derfor på langt de fleste områder i god overensstemmelse med 
Danske Regioners tilsynsprincipper. 
  
Danske Regioner har i sine tilsynsprincipper tilkendegivet, at der for at sikre et alsidigt 
tilsyn skal foretages såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn hvert år, mens Region Midtjyl-
lands vejledning for tilsyn indeholder en beslutning om at udføre uanmeldt tilsyn som 
minimum hvert andet år. På den baggrund foreslås det, at Region Midtjylland følger an-
befalingen fra Danske Regioner og fremadrettet udfører både anmeldte og uanmeldte 
tilsyn hvert år på alle tilbud. 
  
Som en konsekvens heraf ansættes en ekstra tilsynsmedarbejder pr. 1. januar 2008. 
Den nye tilsynsmedarbejder finansieres ved, at andelen af taksten, der går 
til administration i rammeaftalen på det sociale område for 2008, er nedsat fra 5,5 % til 
5,4 %, mens andelen af taksten, der går til tilsyn, stiger fra 0,2 % til 0,3 %. 
  
Det bemærkes, at alle godkendte tilsynsrapporter offentliggøres på Region Midtjyllands 
hjemmeside, på Tilbudsportalen og på tilbuddenes egne hjemmesider. 
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1-30-51-06-V 

24. Høring af forslag til psykiatriplan for Region Midtjylland 

Resumé 

Det fremgår af kommissoriet for Underudvalget vedr. service og kvalitet m.v. på psykia-
triområdet, at udvalget skal komme med forslag til en samlet psykiatriplan. Planen skal 
omfatte både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Planen skal endvide-
re omhandle såvel Regionens behandlingspsykiatriske som socialpsykiatriske tilbud. 
  
Underudvalget anbefaler, at Regionsrådet sender vedlagte forslag til psykiatriplan i hø-
ring. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at vedlagte forslag til psykiatriplan for Region Midtjylland sendes i høring i perioden 
16. november 2007 til 25. januar 2008. 

  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen og Ulla 
Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

./. Med vedlagte forslag til psykiatriplan tages skridt til at fastlægge de overordnede mål og 
rammer, som skal sikre Region Midtjyllands borgere med psykisk sygdom behandling, 
støtte og omsorg på højt internationalt niveau. 
  
Regionerne er en nyskabelse og grundvilkårene for Regionens psykiatri er nye. Psykiatri-
planen skal udnytte regionsdannelsens nye muligheder og sikre, at udviklingen af Psyki-
atrien i Region Midtjylland bliver visionær, bæredygtig og baseret på evidens. 
  
Psykiatriplanen er en strategisk plan. Planen udstikker de overordnede mål for de kom-
mende års beslutninger om prioriteringer, omstilling og udvikling af behandlingspsykia-
trien og socialpsykiatrien med udgangspunkt i Regionsrådets målsætninger og beslutnin-
ger, internationale og nationale anbefalinger samt Regionens ledelses- og styringsgrund-
lag. 
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Regionens behandlingspsykiatri er en del af det sekundære sundhedsvæsen og har an-
svaret for udredning og behandling af mennesker med svær psykisk sygdom. Psykiatri-
planen fastlægger de nærmere rammer herfor og skal yderligere understøtte, at behand-
lingspsykiatrien har et tæt og velfungerende samarbejde om det enkelte forløb og om 
forebyggelse og sundhedsfremme med praksissektoren, det somatiske sundhedsvæsen 
og kommunerne. 
  
Psykiatriplanen er på det socialpsykiatriske område en plan for, hvorledes Region Midt-
jylland organiserer og kvalificerer Regionens leverandøropgave, som den fastlægges 
gennem de årlige rammeaftaler mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne. 
  
Det er målet at sikre: 

 at Psykiatrien i Region Midtjylland er en effektiv og faglig stærk organisation, som 
anvender den nyeste forskning og viden til at sikre den bedst mulige behandling 
og socialpsykiatriske indsats,  

 at det bedste fra amternes psykiatri fastholdes samtidigt med, at den ny organi-
sation baseres på fælles principper og et ensartet serviceniveau,   

 at de økonomiske og faglige stordriftsfordele, som regionsdannelsen giver mulig-
hed for, udnyttes af organisationen - herunder at Region Midtjylland udnytter og 
understøtter den viden og forskning, som skabes i Århus Universitetshospital,  

 at Psykiatrien fortsat åbner sig overfor samfundet og bidrager til en øget og mere 
nuanceret forståelse af psykisk sygdom, og   

 at mennesker med psykisk sygdom har samme adgang til behandling som men-
nesker med somatisk sygdom 

Psykiatriplanen indeholder i alt over 100 anbefalinger. 
  
Med psykiatriplanen forslås Region Midtjyllands psykiatri udviklet med bl.a. følgende for-
slag som nogle af de centrale omdrejningspunkter:  

 For at sikre høj faglig kvalitet og økonomisk effektivitet skal både den ambulante 
behandling, behandlingen under indlæggelse og støtteindsatsen i socialpsykiatrien 
yderligere specialiseres. Det betyder, at indsatsen skal tilrettelægges - og når det 
er muligt også organiseres - således, at den psykisk syge er i kontakt med be-
handlere og støttepersoner, der har specialviden i forhold til netop den sygdom 
og de problemstillinger patienten har.  

 Den ambulante psykiatri skal udbygges for at sikre højere grad af tilgængelighed. 
Indsatsen skal omfatte mobile teams, der kan yde intensiv behandling i hjemmet, 
opsøgende indsatser og specialiserede behandling i form af OPUS-team, opsø-
gende psykoseteams/retspsykiatriske teams og klinikker for patienter med ikke- 
psykotiske lidelser.  

 Den ambulante behandling af psykiatriske patienter med misbrug (dobbeltdiagno-
se patienter) og udviklingshæmmede (oligofreni) styrkes gennem oprettelse af 
nye behandlerteams.  

 Neuropsykiatrisk Klinik i Århus udvikles til et regionsdækkende tilbud.  
 Sengekapaciteten koncentreres i færre, fagligt og økonomiske mere robuste be-

handlingsenheder og placeres i sammenhæng med fælles akutmodtagelser og 
specialfunktioner på de somatiske hospitaler.  
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 Modtagefunktionen i psykiatrien tilrettelægges ligesom i det somatiske sygehus-
væsen som visiteret modtagelse og med fælles procedure for de praktiserende 
lægers og vagtlægers henvisning.  

 Som led i specialiseringen af behandlingen samles behandlingen af patienter med 
spiseforstyrrelser i Center for Spiseforstyrrelser og både den specialiserede rets-
psykiatri og gerontopsykiatri samles i to afdelinger i Regionen.  

 Der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at belyse det retspsy-
kiatriske område både mht. behandling og bygninger – herunder en styrkelse af 
rehabiliteringsindsatsen.  

 Der gennemføres en øget specialisering af de almenpsykiatriske afdelinger i for-
hold til diagnoser. Et enkelt afsnit i distrikt Syd og i Vest samt i Distrikt Øst vare-
tager behandling af unge patienter med skizofreni, når de indlægges.  

 Der gennemføres en omstilling og kapacitetstilpasning i Distrikt Syd og Distrikt 
Vest i forbindelse med Region Nordjyllands hjemtagelse af patienter og en endelig 
omlægning af optageområderne mellem Distrikt Syd og Distrikt Vest. Der ned-
lægges senge ved afvikling af døgnhusene i Kjellerup, Viborg og Skive samt psy-
kiatrisk sengeafsnit i Silkeborg. Samtidigt udbygges sengekapaciteten i Viborg og 
Horsens og de ambulante tilbud i de to distrikter udbygges væsentligt. 

Udover realisering af ovenstående vil der som led i opfølgningen på psykiatriplanen bl.a. 
blive iværksat følgende initiativer: 

 Udarbejdelse af en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme.  
 Udarbejdelse af standarder og kvalitetsmål for overgange i patientforløb.  
 Udarbejdelse af politik for samarbejdet med brugere og pårørende samt for ind-

satsen for børn som pårørende.  
 Udvikling af samarbejdet med praksissektoren bl.a. gennem shared care.  
 Øget satsning på forskning indenfor rammerne af Århus Universitetshospital.  
 Etablering af vidensnetværk og kompetencecentre, som støtte til gennemførelse 

af en øget specialisering og udmøntning af ny viden og behandlingsstandarder i 
hele regionen.  

 Udarbejdelse af en kvalitetsstrategi. 

Realiseringen af psykiatriplanens anbefalinger vil over tid blive fulgt op med konkrete 
politiske beslutningsforslag og således strække sig over en årrække. 
  
Planen realiseres indenfor psykiatriens nuværende økonomiske ramme ved omstilling af 
tilbud og indsatser, ved tilførsel af statslige bloktilskud og satspuljemidler, ved låneopta-
gelse til nye anlægsprojekter og ved eventuel tilførsel af andre drifts- eller anlægsmidler 
til området. 
  
For en langsigtet plan som psykiatriplanen vil der løbende komme nye vilkår og udfor-
dringer, som vil nødvendiggøre tilpasninger af planen og iværksættelse af nye initiativer. 
Det kan være ny lovgivning, ændringer i sundhedsaftalerne og rammeaftalen på det so-
ciale område eller f.eks. udviklingen i efterspørgslen efter behandlingstilbud. For at fange 
udviklingen op, vil der minimum hvert andet år blive udarbejdet en redegørelse til Re-
gionsrådet, som opsummerer udviklingen på psykiatriområdet og gør status på psykia-
triplanens realisering. 
  
Det har været naturligt at udarbejde planen med afsæt i Region Midtjyllands ledelses- og 
styringsgrundlag. Planen er disponeret herefter og forholder sig således til den regionale 
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psykiatris omdømme (kapitel 2), effekt (kapitel 3), ydelser (kapitel 4), organisering (ka-
pitel 5) og ressourcer (kapitel 6).  
  
Psykiatriplanens fokus er det handlingsorienterede og fremadrettede. Der er valgt en 
kort og direkte sproglig form for at gøre planen nem at læse. 
  
Det foreliggende udkast til psykiatriplan har været drøftet i Underudvalget vedr. service 
og kvalitet m.v. på psykiatriområdet over flere møder i 2007. Udvalget anbefaler Re-
gionsrådet, at det foreliggende udkast udsendes i høring. 
  
Høringen vil omfatte alle Psykiatriens enheder, MEDudvalg og samarbejdspartnere her-
under bl.a. kommunerne, bruger- og pårørendeorganisationerne, Sundhedsstyrelsen. 
Herudover vil der i høringsperioden være mulighed for at kommentere og stille spørgs-
mål til psykiatriplanen på Regionens hjemmeside. 
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1-30-74-46-07 

25. Orientering om Region Nordjyllands hjemtagelse af psykiatriske patienter med 
heraf følgende forslag til omlægning af Regionspsykiatrien Kjellerup, Regions-
psykiatrien Skive og Regionspsykiatrien Viborg 

Resumé 

Ifølge aftale med Region Nordjylland hjemtager Region Nordjylland 1. januar 2009 psy-
kiatriske patienter fra Thy, Mors og dele af Himmerlands Kommune (tidligere Viborg 
Amt) som indlægges i Regionspsykiatrien Viborg. Hjemtagelsen omhandler de almen- og 
retspsykiatriske patienter, idet Region Nordjylland har meddelt at aftalen omkring de 
gerontopsykiatriske patienter (ældrepsykiatriske) ønskes videreført udover 2008.  
  
Internt i Region Midtjylland nødvendiggør dannelsen af de nye storkommuner, at opta-
geområderne for de enkelte Regionspsykiatrier skal tilpasses.  
  
Det er vurderet hensigtsmæssigt at foretage omlægningerne som følge af ovenstående 
samlet. Omlægningerne får betydning for Regionspsykiatrien Viborg, Regionspsykiatrien 
Skive og Regionspsykiatrien Kjellerup.  
  
Der er udarbejdet forslag til omlægningerne i de 3 regionspsykiatrier. Et forslag 
som sendes i høring med samme frister som psykiatriplanen og med de samme beslut-
ningsterminer.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at orientering tages til efterretning. 
 
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen og Ulla 
Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Ifølge aftale med Region Nordjylland hjemtager Region Nordjylland 1. januar 2009 psy-
kiatriske patienter fra Thy, Mors og dele af Himmerlands Kommune (tidligere Viborg 
Amt) som indlægges i Regionspsykiatrien Viborg. Hjemtagelsen omhandler de almen- og 
retspsykiatriske patienter, idet Region Nordjylland har meddelt, at aftalen omkring de 
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gerontopsykiatriske patienter (ældrepsykiatriske) ønskes videreført udover 2008. Med 
aftalen bortfalder indtægter på 10,5 mio. kr. 
  
Internt i Region Midtjylland nødvendiggør dannelsen af de nye storkommuner, at opta-
geområderne for de enkelte Regionspsykiatrier skal tilpasses. Det betyder blandt andet, 
at der skal flyttes opgaver fra Regionspsykiatrien Kjellerup (Distrikt Syd) til Regionspsy-
kiatrien Viborg svarende til netto 6,6 mio. kr.  
  
Endelig er der en problemstilling omkring den fremtidige dagbehandling. Indtil 1. januar 
2007 var dagbehandlingstilbuddet i Viborg Amt placeret i daghuse, som blev drevet efter 
serviceloven. Daghusene er efter kommunalreformen overtaget af kommunerne, hvorfor 
der ikke længere er et hospitalsbaseret dagtilbud i Viborg/ Skive. 
  

./. For at håndtere ovenstående udfordringer er der udarbejdet et Forslag til omlægning af 
Regionspsykiatrien Kjellerup, Regionspsykiatrien Skive og Regionspsykiatrien Viborg .  
  
Regionspsykiatrien Kjellerup.  
Tilpasningen af optageområderne betyder, at der netto flyttes 5 senge fra Regionspsyki-
atrien Kjellerup til Regionspsykiatrien Viborg. Det samme gør ca. 60% af den ambulante 
aktivitet i Lokalpsykiatrisk Center i Kjellerup. Den resterende aktivitet i døgnhuset og 
lokalpsykiatriske Center Kjellerup har en volumen, som vanskeliggør en fremtidig selv-
stændig drift, hvorfor det foreslås at den tilbageblevne ambulante aktivitet i Kjellerup 
integreres i Regionspsykiatrien Silkeborg.  Kjellerup-borgere med behov for indlæggelse 
indlægges i distrikt Syd. Der vil senere blive forelagt en plan for den stationære behand-
ling i Distrikt Syd, som følge af Psykiatriplanens forslag om afvikling af det psykiatriske 
sengeafsnit i Silkeborg i takt med udvidelsen af de ambulante tilbud samt udvidelsen af 
sengekapaciteten i Horsens. 
  
Regionspsykiatrien Viborg og Regionspsykiatrien Skive  
Hjemtagelsen af psykiatriske patienter til Region Nordjylland samt tilpasning af optage-
områderne nødvendiggør en relativ gennemgribende omlægning af Regionspsykiatrien 
Viborg og Regionspsykiatrien Skive. Det foreslås at 

 Døgnhus Viborg og Døgnhus Skive med i alt 26 pladser nedlægges 
 De nuværende distriktsbaserede afdelinger og modtagelsen på Søndersøparken i 

Viborg nedlægges i nuværende form. 

I stedet oprettes der 

 en ny modtagefunktion med ny ambulanceindkørsel 
 et intensivt afsnit med 10 senge 
 3 diagnoseopdelte skærmede afdelinger med 3x12 senge 
 mulighed for visiteret åbne indlæggelser 
 et stærkere samarbejde med kommunerne omkring indlæggelser og udskrivnin-

ger. 
 Alle sengeafsnit placeres på Søndersøparken 1, Viborg. 
 Den retspsykiatriske funktion fastholder antallet af sengepladser på i alt 17 sen-

ge. 

Samlet reduceres den almenpsykiatriske sengekapacitet i Distrikt Vest med 12 senge. 
Denne reduktion vurderes mulig, idet der sker en udbygning af de ambulante tilbud samt 



 

 

Regionsrådet 14. november 2007 
 

832 

en accelerering af patientforløb. Endelig er der tale om en reel kapacitetsnedsættelse, 
fordi der netto flyttes opgaver til Region Nordjylland. 
  
Den retspsykiatriske funktion styrkes, idet 5 senge, som ellers skulle have været lukket 
som følge af hjemtagning til Region Nordjylland, fastholdes. 
  
Den ambulante indsats/dagbehandling i Viborg/Skiveområdet styrkes med i alt 8,2 mio. 
kr. og i forbindelse hermed foreslås en omlægning som betyder følgende 

 Døgntjenesten nedlægges og erstattes af mulighed for åben indlæggelse 
 Omlægning fra geografisk bestemt til diagnoserelateret ambulantbehandling 
 Mobilteamene udvides med en enhed i Skive, således at der både er et team i Vi-

borg og et i Skive 
 Styrkelse af udadgående funktioner overfor de dårligst fungerende psykotiske 
 Etablering af hospitalsbaseret dagbehandling med strukturerede behandlingsfor-

løb. 

Derudover er der etableret en række distriktsdækkende ambulante tilbud i Distrikt Vest, 
som også dækker borgerne i Viborg og Skive. 

 IP klinik (ikke psykotiske ( angst og tvangslidelser)) i Viborg 
 OPUS team i Herning 
 Team for traumatiserede i Holstebro 

Omlægningen betyder ligeledes at Administration og servicefunktioner i Regionspsykia-
trien Viborg reduceres med 2 mio. kr. årligt. 
  
Den gerontopsykiatriske funktion berøres ikke af omlægningen. Så længe aftalen med 
Region Nordjylland opretholdes vil der være en forventet indtægt på 4.6 mio. kr. 
  
Omlægningen af Regionspsykiatrien Viborg, Regionspsykiatrien Skive og Regionspsykia-
trien Kjellerup vil få personalemæssige konsekvenser for medarbejderne. Region Midtjyl-
land tilstræber i videst mulige omfang at fastholde de medarbejdere der bliver berørt. 
Kriterier for omplacering af personalet tager udgangspunkt i Region Midtjyllands ret-
ningslinier på området og kriterierne vil blive drøftet med Hoved-MEDudvalget for vok-
senpsykiatrien og Center-MEDudvalgene i Distrikt Syd og Distrikt Vest. 
  

./. Forslaget om omlægning sendes i høring med samme frister som psykiatriplanen og med 
de samme beslutningsterminer. Det betyder, at Distrikt Vest og Distrikt Syd sender for-
slaget i høring med frist til den 25. januar 2008 med henblik på behandling i henholdsvis 
Forretningsudvalget og Regionsrådet den 4. marts 2008 og 12 marts 2008. Parallelt med 
psykiatriplanprocessen er høringsfristen i MED-systemet er høringsfristen kortere. 
  
For at sikre at omlægningen i relation til hjemtagelsen af psykiatriske patienter til Region 
Nordjylland kan finde sted den 1. januar 2009 kan det blive nødvendigt at igangsætte 
visse indledende planlægningstiltag inden Regionsrådets endelige beslutning foreligger 
den 12. marts 2008. Distrikt Syd og Distrikt Vest har hermed ikke foruddiskonteret Re-
gionsrådets endelige beslutning. 
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1-10-3-1-06-V 

26. Orientering om alle kommuners godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- 
og specialundervisningsområdet 

Resumé 

De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland skal hvert år senest den 15. oktober 
indgå en Rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet. Kontaktudvalget be-
handlede Rammeaftale 2008 på sit møde den 31. august 2007 og anbefalede Regionsrå-
det og de 19 kommunalbestyrelser en positiv behandling af rammeaftalen. Regionsrådet 
godkendte aftalen den 26. september 2007. Alle kommuner i regionen har nu godkendt 
Rammeaftale 2008, der træder i kraft den 1. januar 2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til orientering. 
 
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland skal hvert år senest den 15. oktober 
indgå en Rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet.  
  
Kontaktudvalget behandlede Rammeaftale 2008 på sit møde den 31. august 2007 og 
anbefalede Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser en positiv behandling af ram-
meaftalen.  
  
Regionsrådet godkendte aftalen den 26. september 2007. 
  
Alle kommuner i regionen har nu godkendt Rammeaftale 2008, der træder i kraft den 1. 
januar 2008. 
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1-35-4-06-V 

27. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for 
tredje kvartal 2007 

Resumé 

Belægningen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud, hvor Region Midtjylland er drifts-
herre, var som i første og andet kvartal 2007 også generel høj i tredje kvartal. Opdelt på 
målgrupper oversteg belægningen for flere af tilbuddene 100 %. Det gælder især børne- 
og ungeområdet og de socialpsykiatriske tilbud. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet vil hvert kvartal blive orienteret om belægningen på de sociale og social-
psykiatriske tilbud. 
  

./. Nedenstående tabel 1 viser den samlede belægning for de sociale og socialpsykiatriske 
tilbud, for første, andet og tredje kvartal 2007, fordelt på målgrupper. Tabellen er udar-
bejdet på baggrund af vedlagte bilag, der viser en oversigt over belægningen på Region 
Midtjyllands tilbud. 
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Tabel 1 – Belægningen for Region Midtjyllands sociale og socialpsykiatriske til-
bud i første og andet kvartal 2007 
  

Målgruppe 
Normering 
(pladser) 

Belægningen 
for første 

kvartal 2007 

Belægningen 
for andet 

kvartal 2007 

Belægningen 
for tredje 

kvartal 2007 

Børn og ungeområ-
det: 

    

Tilbud til socialt true-
de, adfærdsvanskelige 
børn og unge.  

83 116 %    116 % 108 %

Sikrede døgninstituti-
oner for børn og unge 

73 109 % 115 % 119 %

Tilbud til fysisk og 
psykisk handicappede 
børn og unge 

402 113 % 113 % 114 %

Voksenområdet:     

Tilbud til voksne fysisk 
handicappede og sen-
hjerneskadede 

500 81 % 82 % 83 %

Tilbud til voksne psy-
kisk handicappede og 
personer med autisme 

629 95 % 92 % 94 %

Tilbud til personer 
med stofmisbrug 

153 116 % 101 % 106 %

Forsorgshjem 76 93 % 94 % 88 %

Kvindekrisecentre 7 34 % 47 % 31 %

Socialpsykiatrien:     

Tilbud til sindslidende 
voksne 

430 104 % 109 % 109 %

  
  
Uddybende kommentarer til målgrupperne: 
  
Børn og ungeområdet 
Dette område er præget af en særlig høj belægning for tredje kvartal af 2007, hvilket er 
en fortsættelse af tendensen fra første og andet kvartal. Det er gældende for samtlige 
målgrupper på børne- og ungdomsområdet hvor belægningen ligger omkring 110 %. 
  
Voksenområdet 
Belægningen på tilbud for psykisk handicappede og personer med autisme var faldet lidt 
i andet kvartal fra 95 % til 92 %. I tredje kvartal steg belægningen til 94 
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%. Belægningen på området fysisk handicappede og senhjerneskadede er stadig relativt 
lav med en belægning på 83 % i 3. kvartal. Det skyldes en lav belægning på en række 
nystartede tilbud, herunder Tagdækkervej, Yding Boform og N.P. Josiassensvej. 
  
Belægningen på Krisecenteret er opgjort uden at medtage børn i beregningerne. Hvis 
børn medregnes i belægningen, så er der tale om en belægning på 61 % for de første 3 
kvartaler i2007.  
  
Socialpsykiatriske tilbud 
Disse tilbud var som i de to første kvartaler præget af høj belægning i 3. kvartal, hvilket 
i særdeleshed gælder tilbuddene i Distrikt Syd. Her var den gennemsnitlige belægning 
steget fra 113 % til 115 %, som det fremgår af vedlagte bilag. 
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1-33-4-06-V 

28. Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper 
(Fiskeri LAG-er) under Fiskeriprogrammet 2007 - 2013 

Resumé 

Under Fiskeriprogrammet 2007-2013 oprettes Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) til 
at varetage gennemførelsen af indsatsen for udvikling af fiskeriområder. Regionsrådet og 
Vækstforum i de berørte Regioner udpeger i forening et medlem til bestyrelsen af hver 
Fiskeri LAG. Dannelsen af Fiskeri LAG-erne, og opgaverne de skal varetage, svarer til 
LAG-erne under Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013, blot med fokus på udvikling 
i fiskeriområderne.  

Forretningsudvalget indstiller, 

at der udpeges et medlem til hver af bestyrelserne for de to Fiskeri LAG-er Vestjyl-
land og Limfjorden, idet endelig udpegning aftales mellem Regionsrådets og 
Vækstforums formandskaber. 

 
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

De dele af Fiskeriprogrammet og Landdistriktsprogrammet, der omhandler udvikling i 
lokalområderne, varetages af Lokale Aktions Grupper (LAG-er). En LAG skal dække 
mindst en kommunes geografiske område. 
  
Der er nu efter Landdistriktsprogrammet dannet 15 LAG-er helt eller delvist indenfor 
Region Midtjyllands område. Der forventes dannet LAG i Odder og Favrskov kommuner i 
2008, hvorefter mulighederne for at danne LAG-er i regionen er fuldt udnyttet. 17 af de 
19 kommuner i Region Midtjylland er omfattet af Landdistriktsprogrammet, kun Århus og 
Skanderborg er udenfor. Samlet for hele landet er 63 af de 98 kommuner omfattet og 
der er dannet LAG for næsten alle. 
  

Alle kommuner i landet er omfattet af Fiskeriprogrammet og har således mulighed for at 
indgå i en Fiskeri LAG eller integrere indsatsen efter Fiskeriprogrammet i LAG-en, der 
dannes efter Landdistriktsprogrammet. Landet er inddelt i følgende syv fiskeriregioner: 
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1. Nordjylland: Kommunerne nord for Limfjorden og Morsø.  
2. Limfjorden: Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Skive og Viborg.  
3. Vestjylland: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-

Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø.  
4. Østjylland: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Favrskov, Silkeborg, Skander-

borg, Århus, Horsens, Odder og Hedensted.  
5. Sønderjylland-Fyn: Kommunerne i fiskeriregionen.  
6. Sjælland: Kommunerne i fiskeriregionen.  
7. Bornholm: Bornholms Regionskommune. 

Dannelsen af Fiskeri LAG-er er først ved at være i gang. Der er dannet en Fiskeri 
LAG, der omfatter alle 11 kommuner i Fiskeriregion Vestjylland. De 6 førstnævnte kom-
muner ligger i Region Midtjylland og de 5 sidstnævnte i Region Syddanmark. Der arbej-
des med dannelse af en Fiskeri LAG for alle kommunerne i Fiskeriregion Limfjorden. De 4 
førstnævnte ligger i Region Nordjylland og de 2 sidstnævnte i Region Midtjylland. 
  
Fiskeri LAG-erne dannes efter helt tilsvarende regler som LAG-erne efter Landdistrikts-
programmet. Herunder udpeger Regionsrådet og Vækstforum - i hver af de berørte Re-
gioner - i forening et medlem til bestyrelsen. Til Fiskeri LAG Vestjylland skal der således 
udpeges et medlem fra Region Syddanmark og et fra Region Midtjylland. Til Fiskeri LAG 
Limfjorden skal der udpeges et medlem fra Region Nordjylland og et fra Region Midtjyl-
land. 
  
I flere af kommunerne i Fiskeriregion Østjylland arbejdes der med integration af indsat-
sen efter Fiskeriprogrammet og Landdistriktsprogrammet og der er ikke initiativer til 
etablering af særskilte fiskeri LAG-er. 
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1-30-129-06-V 

29. Investeringsplan for privatbanerne 

Resumé 

Forretningsudvalget blev på møde den 27. juni 2007 orienteret om arbejdet med en in-
vesteringsplan for privatbanerne. Forretningsudvalget vedtog at genbehandle investe-
ringsplanen, når der var indhentet tilkendegivelser fra privatbanerne og Midttrafik. End-
videre blev administrationen bedt om at udarbejde en redegørelse om mulighederne for 
at finansiere de foreslåede investeringer. 
  
Ud fra de indhentede tilkendegivelser anbefaler administrationen at sætte investerings-
planens fase 1 (spormodenisering på Odderbanen) i gang, suppleret med en midlertidig 
løsning, som kan holde de nuværende tog på Odderbanen i drift frem til 2015. Regions-
rådet foreslås at stille garanti for Odderbanens optagelse af lån på 109 mio. kr. til gen-
nemførelse af fase 1. 
  
Fase 2 revideres. Leasing af driftsmateriel fra DSB og samdrift med Grenaabanen erstat-
tes af en løsning, der holder de nuværende Y-tog i drift indtil videre. Revisionen skyldes, 
at der er stor usikkerhed, om DSB kan levere det forudsatte materiel til samdrift. 
  
Administrationen anbefaler at udskyde stillingtagen til fase 3 (nyt driftsmateriel til begge 
privatbaner) på baggrund af betydelig usikkerhed om omfanget af investeringer. Der 
fremlægges et forslag til finansiering af fase 3 i balance, når der er en afklaring med sta-
ten om letbaneprojektet og finansieringen. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at investeringsplanens fase 1, som omfatter spormodernisering på Odderba-
nen, igangsættes, idet sagen forelægges for Regionsrådet på ny, såfremt licita-
tionsresultatet over spormoderniseringen overskrider den opstillede ramme, 

  
at Regionsrådet stiller garanti for Odderbanen for et 25 årigt lån på i alt 109 mio. 

kr. til delvis finansiering af fase 1, 
  
at den reviderede fase 2 igangsættes, således at Odderbanen anskaffer et brugt Y-

togsæt og i øvrigt holder Y-tog i drift indtil videre, og at Midttrafik løbende vur-
derer alternative muligheder for at indsættelse af driftsmateriel, idet der rettes 
henvendelse til DSB for at få en afklaring vedr. status i forhold til de tidligere 
aftaler, og 

  
at stillingtagen til igangsætning af fase 3 udskydes, indtil der er mere klarhed over 

tidspunkt og konsekvenser af etablering af et letbanesystem i Århusområdet, 
idet der fremlægges forslag til finansiering af fase 3 i balance, når der er en af-
klaring med staten om letbaneprojektet og finansieringen. 
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Anna Marie Touborg erklærede sig inhabil og deltog ikke i Forretningsudvalgets behand-
ling af sagen. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Anna Marie Touborg, Aleksander Aagaard og Bjarne Schmidt Nielsen erklærede sig inha-
bile og forlod mødet under dette punkt. 
  
Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Midttrafik, de to privatbaner og Regi-
on Midtjylland har udarbejdet et forslag til investeringsplan gældende for perioden 2008-
2020. 
  
Forretningsudvalget blev på sit møde den 27. juni 2007 orienteret om resultatet af dette 
arbejde. Forretningsudvalget vedtog at behandle investeringsplanen igen, når de to pri-
vatbaners bestyrelser og Midttrafik har afgivet deres tilkendegivelser til investeringspla-
nen, herunder Midttrafiks vurdering af investeringsplanen i forhold til et eventuelt letba-
neprojekt i Århusområdet. Endvidere blev administrationen bedt om at udarbejde en 
redegørelse om mulighederne for at finansiere de foreslåede investeringer. 
  

./. Høringssvar fra Midttrafik, Odderbanen og Lemvigbanen samt et af administrationen 
udarbejdet notat om finansiering af investeringsplanen er vedlagt som bilag. 
  
Investeringsplanen 
Begge baner har betydelige behov for investeringer i perioden frem til 2020, men baner-
nes udgangspunkt er forskelligt. 
  
Odderbanen har et årligt passagertal på ca. 1,2 mio. og er tiltænkt en væsentlig rolle i 
etablering af et letbanesystem i Århusområdet. Det er planen, at letbanesystemet kan 
sættes i drift i 2015. Mellem det tidligere Århus Amt og staten er der indgået en princip-
aftale om samdrift af Odderbanen og Grenaabanen, dog uden at der på nuværende tids-
punkt foreligger nogen aftale om et starttidspunkt. 
  
Odderbanens spor er nedslidte og skal udskiftes snarest på strækningen Odder-
Tranbjerg. Der er konstateret blød bund på flere dele af strækningen, hvilket bety-
der omfattende fornyelse af banedæmninger m.m. Endvidere er banens materiel nedslidt 
og modent til udskiftning. Gennemsnitsalderen på banens togsæt er 35 år. 
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Lemvigbanens årlige passagertal er på ca. 0,25 mio., og banen udgør rygraden i det kol-
lektive trafiknet i Lemvig kommune. Derudover transporterer banen gods, fortrins-
vist kemikalier til Cheminova. 
  
Lemvigbanens spor er i god stand, mens der er behov for en fornyelse af driftsmateriel-
let indenfor de næste 10-15 år. Banen kan blive den eneste operatør af togsæt af Y-
typen, med de vanskeligheder det vil give med hensyn til at skaffe reservedele. Der er 
behov for investeringer til forbedring af sikkerheden ved færdiggørelse af det påbegynd-
te fjernstyringsanlæg og ved nedlæggelse af et antal usikrede overkørsler. Udgifterne til 
de påtrængende investeringer er dog ikke store. 
  
Den nedsatte arbejdsgruppe har vurderet det samlede investeringsbehov på privatba-
nerne frem til 2020 til at udgøre ca. 414 mio. kr. 
  
Investeringsplanen som forelagt Forretningsudvalget på mødet i juni 
I forbindelse med fremlæggelse af investeringsplanen for Forretningsudvalget på mødet i 
juni blev investeringsplanen opdelt i tre faser. Baggrunden for faseopdelingen var usik-
kerheder om planens forudsætninger, herunder hvornår DSB vil kunne frigøre tog til 
samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Faserne 2 og 3 er behæftet med en be-
tydelig usikkerhed, men skal ses i sammenhæng med fase 1. 
  
De 3 faser som anbefalet af arbejdsgruppen indeholder følgende: 
  
Tabel 1: Investeringsplanens 3 faser som fremlagt i juni 
Fase Anlægsinvestering Mio. kr. 
Fase 1  Presserende investeringer i sporfornyelse på Odderba-

nen, fjernstyring på Lemvigbanen m.v. samt en ramme 
til mindre investeringer 

166,6 

Fase 2 Midlertidigt driftsmateriel til Odderbanen 34,5 
Fase 3 Nyt driftsmateriel til Odderbanen og Lemvigbanen  212,5  
I alt  413,6 
  
De anbefalede investeringer i infrastruktur og driftsmateriel er nødvendige at gennemfø-
re hvis banernes drift skal opretholdes. 
  
En nærmere specifikation af de forventede anlægsudgifter fremgår af notat omkring fi-
nansiering. 
  
Fase 1 omfatter de uopsættelige investeringer på banerne samt nedlæggelse af over-
kørsler på Lemvigbanen på i alt 166,6 mio. kr. Prisoverslaget på sporrenoveringen er 
baseret på vurderinger fra COWI og Atkins. Ifølge Odderbanens tidsplan for udbud af 
sporarbejderne kendes resultatet af licitationen omkring marts 2008. For så vidt angår 
Lemvigbanen har Regionsrådet på møde den 22. august 2007 godkendt, at investe-
ringsmidler til færdiggørelse af fjernstyring på Lemvigbanen rykkes frem til 2007. Udgif-
terne til afslutning af sikringsarbejdet bygger på et konkret tilbud. Fase 1 omfatter her-
udover et rammebeløb til nedlæggelse af overkørsler ved Lemvigbanen. 
  
Fase 2 er en overgangsfase og består af leasingudgifter til midlertidigt materiel samt 
ATC stop på Odderbanen på i alt 34,5 mio. kr. 
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Fase 3 udgøres af investeringer i nyt driftsmateriel på i alt 212,5 mio. kr. Det drejer sig 
om 4½ konventionelle togsæt og ATC til Odderbanen på i alt 112 mio. kr. i 2012, samt 4 
togsæt på Lemvigbanen på i alt 100 mio. kr. 
  
Midttrafiks høringssvar 
Midttrafiks bestyrelse har på mødet den 17. september 2007 behandlet oplægget til in-
vesteringsplan. Midttrafik anbefaler at Regionsrådet snarest træffer beslutning om 
iværksættelse af fase 1, så den nødvendige spormodernisering på Odderbanen ikke ud-
sættes yderligere. 
  
Det er Midttrafiks vurdering, at det ikke er realistisk, at fase 2 kan gennemføres som 
planlagt i 2009. DSB kan ikke frigøre de togsæt fra Svendborgbanen, der forudsættes 
indsat i samdrift, før de nye IC2 tog er driftsklare. 
  
Den fremlagte investeringsplan indeholder ikke alle forventede udgifter. Der vil være en 
udgift på anslået ca. 11 mio.kr. til ombygning af perroner, når letbanen etableres. Hertil 
kommer ikke prissatte udgifter til krydsningsspor og ombygning af sporskifter. 
  
Når Midttrafiks bestyrelse har drøftet et revideret oplæg til investeringsplan og alternati-
ver, foreslår Midttrafik, at formanden for Regionsrådet og formanden for Odderbanen 
anmoder Transport- og energiministeren om en drøftelse af de foreliggende muligheder. 
  
Revideret forslag til investeringsplan 
Da fase 2 næppe kan sættes i værk fra 2009 er der behov for en midlertidig løsning, 
som sikrer driften på Odderbanen frem til en permanent løsning kan etableres i 2015. 
Midttrafik peger på nødvendigheden af at holde de nuværende Y-tog i drift udover 2009. 
Sålænge der køres med Y-tog vil det udelukke samdrift med Grenaabanen. 
  
Administrationen har udarbejdet en revideret investeringsplan jvn. tabel 2, som indehol-
der en Y-togsløsning frem til 2015. 
  
Tabel 2: Investeringsplanens 3 faser revideret efter høringssvar 
Fase Anlægsinvestering Mio. kr. 
Fase 1  Presserende investeringer i sporfornyelse på Odderba-

nen, Fjernstyring Lemvigbanen m.v. samt en ramme til 
mindre investeringer 

166,6 

Fase 2 Midlertidigt driftsmateriel til Odderbanen - Y-togene hol-
des i drift til 2015. 

21,4 

Fase 3 Nyt driftsmateriel til Odderbanen og Lemvigbanen, ATC 
til Odderbanen samt ombygning af perroner 

231,0  

I alt  419,0 
  
I fase 3 forudsættes anskaffelse af letbanetog i 2015, nye konventionelle tog til Lemvig-
banen i 2016 og ombygning af perroner i 2014. Ombygning af sporskifter, etablering af 
krydsningsspor er ikke prissat. Prissætningen af letbanetog er meget usikker. 
  
Det bemærkes, at de skønnede udgifter er behæftet med en betydelig usikkerhed, idet 
der henstår en nærmere afklaring i forhold til staten hvad angår letbanens sammenhæng 
med Grenaabanen og statens medfinansiering af projektet. 
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Finansiering af investeringerne og administrationens anbefalinger 
Anlægsbehovet i Fase 1 forudsætter et låneoptag på 109,0 mio. kr. Afskrivninger, for-
rentning på optagne lån samt de resterende anlægsudgifter i fase 1 på 57,6 mio. kr. og 
anskaffelserne af midlertidigt driftsmateriel i fase 2 på 21,4 mio. kr. forudsættes afholdt 
inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed for Midttrafik. 
  
Det skønnede anlægsbehov i fase 3 på 112 mio. kr. til nye letbanetog og 7,5 mio.kr. til 
ATC i 2015 til Odderbanen samt 100 mio. kr. i 2016 til Lemvigbanen forudsættes ligele-
des at ske ved låneoptag. Der er ikke taget stilling til, om ombygning af perroner og øv-
rige følgeudgifter også finansieres ved lånoptag. 
  
Tabel 3 nedenfor viser de enkelte komponenter i den økonomiske ramme samt det op-
gjorte samlede finansieringsbehov for alle 3 faser. 
  
Tabel 3: Økonomisk ramme samt finansieringsbehov for alle 3 faser  
Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Samlet 2012-20 

A: Økonomisk ramme 

Opsparing ved årets 
begyndelse 

17,3 6,5 4,8 2,8 2,9 2) 

Statslige, regionale 
og kommunale til-
skud 1) 

11,2 13,4 13,4 13,4 149,4 

Driftsbesparelse ved 
samdrift mellem 
Grenaabanen og 
Odderbanen 

0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

Til rådighed i alt 28,5 19,9 18,2 16,2 158,4 

B: Finansieringsbehov i de 3 faser  

Udgifter til fase 1 18,1 12,6 12,9 10,7 87,3 

Udgifter til fase 2 3,9 2,5 2,5 2,5 10,0 

Udgifter til fase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3 

Udgifter i alt 22,0 15,1 15,4 13,2 194,5 

Opsparing ved 
årets udgang 

6,5 4,8 2,8 2,9 -36,1 3) 

1) I 2008 er beløbet reduceret med 2,2 mio. kr. Aftale om budget 2008 i region Midtjylland 
2) Angiver opsparing pr. 1. januar 2012 
3) Angiver opsparing pr. 31. december 2020 
  
Som det fremgår af tabel 3 består den Økonomiske ramme af følgende 

 ”Opsparing ved årets begyndelse,” som i 2008 består af et beløb på 10,6 mio. kr. 
fra Århus Amts Delingsaftale samt forventet overførsel af statstilskud fra 2007 til 
2008 på i alt 6,7 mio. kr. ”Opsparingen ved årets udgang” overføres til efterføl-
gende år.  

 ”Statslige, regionale og kommunale tilskud” på 11,2 mio. kr. i 2008 og i efterføl-
gende år 13,4 mio. kr. Staten yder et ”øremærket tilskud” til de to baner på 9,8 
mio. kr. Statens tilskud omlægges i 2016 til bloktilskud. Herudover ydes der et 
frivilligt kommunalt investeringstilskud på 1,4 mio. kr. og et regionalt investe-
ringstilskud på 2,1 mio. kr. (Investeringstilskuddet i 2008 er reduceret i overens-
stemmelse med Aftale om budget 2008 i Region Midtjylland).  

 ”Driftsbesparelse ved samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen" på 1,0 mio. 
kr. fra 2015. 
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Udgifterne til afskrivninger, forretning på lån samt øvrige udgifter er herefter opgjort på 
de 3 faser, således at Finansieringsbehovet for de enkelte faser fremgår. 
  
”Opsparing ved årets udgang” angiver det akkumulerede over/underskud i de enkelte år. 
Det fremgår af investeringsplanen, at der samlet set må forventes et akkumuleret uba-
lance på -36,1 mio. kr. i 2020. 
  
Fase 1 og en revideret fase 2 kan således finansieres, men en anskaffelse af nyt drifts-
materiel til de to baner vil kræve tilførsel af ekstra midler fra 2014. 
  
Omfanget af det statslige engagement i letbanen er ikke kendt. Der kan muligvis blive 
tale om statslig medfinansiering. 
  
Handlemuligheder: 
Med henblik på at skabe balance mellem den forventede Økonomiske ramme og finan-
sieringsbehovet ved gennemførelse af den forelagte investeringsplan er der følgende 
handlemuligheder: 
  
a) Midttrafik gennemfører en driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr. årligt. 
  
b) Der sker en revurdering af anskaffelserne af driftsmateriellet, således at de samlede 
udgifter over investeringsperioden reduceres med 36 mio. kr. 
  
c) Der sker en omprioritering af budgettet til Regionaludvikling, hvilket vil betyde færre 
midler til andre aktiviteter. 
  
I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at en lukning af banerne vil betyde et 
tab for Regions Midtjylland på bloktilskuddet til regional Udvikling på i alt ca. 52 mio. kr. 
årligt., idet antallet af km privatbane indgår i bloktilskudsfordelingsnøglen. Bloktilskud-
det som følge af at drive Odderbanen er således ca. 16 mio. kr. og Lemvigbanen 36 mio. 
kr. 
  
Bevillingsregler: 
I ”Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” fremgår 
at udgifter til investeringer i rullende materiel til passagertrafik på (privatbaner) samt 
udgifter til jernbaneinfrastruktur, herunder stationsanlæg og værksteder m.v. kan ske 
uden lånedispensation. Herudover kan regionen yde garanti for lån, såfremt lånet opfyl-
der de for regional låntagning gældende vilkår. 
  
Lån kan optages som annuitetslån, serielån, eller indekslån. 
  
Løbetiden må ikke overstige 25 år. 
  
Administrationen har i sammenhæng hermed fået bekræftet af Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet, at Regionen kan stille garanti for lånet der optages i Odderbanen, så-
fremt lånet opfylder de for regional låntagning gældende regler. 
  
Administrationens anbefaling: 
Administrationen anbefaler, at fase 1 sættes i værk som planlagt. Spormoderniseringen 
er nødvendig for opretholdelse af driften på Odderbanen. Det anbefales ligeledes at 
igangsætte den reviderede fase 2, således at Odderbanen anskaffer et eller flere brugte 
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Y-togsæt og i øvrigt holder Y-tog i drift frem til 2015, hvor letbanen planlægges idrift-
sat. Da der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at træffe beslutning om indsæt-
telse af nyere driftsmateriel, vil det være nødvendigt at beholde muligheden for at holde 
Y-togene i drift i en årrække af hensyn til driftssikkerheden. 
  
Administrationen foreslår at sporfornyelsen m.v. i fase 1 finansieres af et 25 årigt lån på 
i alt 109 mio. kr. Administrationen foreslå herudover, at regionen stiller en garanti til 
Odderbanen som optager lånet. Dels ud fra, at der herved sker en entydig placering af 
det økonomiske ansvar for driften af banen, og dels at det medfører en mindre besparel-
se på 0,4 mio. kr. vedr. betaling af lønsumsafgift. 
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1-33-76-22-07 

30. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til gennemførelse af projektet Mere 
uddannelse 

Resumé 

Fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som privat regi vil blive stillet over for stadigt 
stigende krav om mere formel uddannelse. Der er behov for en forstærket indsats inden 
for de videregående uddannelser i de kommende år på alle tre niveauer: Lange, mellem-
lange og korte videregående uddannelser ( LVU, MVU og KVU). Region Midtjylland har en 
ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret 
fra vest til øst. Derfor ønskes et udviklingsprojekt "Mere Uddannelse" iværksat. Mere 
uddannelse vil overordnet omfatte to delprojekter: For det første vil frafald fra de vide-
regående uddannelser blive belyst. For det andet vil der være behov for at styrke og 
udbygge de videregående uddannelsestilbud dels gennem mere praktik i uddannelserne, 
hvilket i sig selv antages at kunne mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unik-
ke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet (som også kan omfatte offentlige 
arbejdspladser), som skal medvirke til at fastholde og udbygge den geografiske spred-
ning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom en yderligere internationalise-
ring af uddannelserne kan være ønskelig. 

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des  

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges i alt 4,1 mio. kr. i 
årene 2008 – 2009 til gennemførelse af projektet Mere uddannelse, idet det for-
udsættes, at projektet koordineres med Undervisnings- og Videnskabsministeri-
ets initiativer, og at der fortsat fokuseres på den del af projektet, som vedrører 
praktik i uddannelserne. 

  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007 at indstille til Regionsrådet, 
at der reserveres 4,1 mio. kr. til projektet over en to-årig periode med bemærkning om, 
at initiativet skal koordineres med Undervisnings- og Videnskabsministeriets initiativer, 
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og at der fortsat skal fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannel-
serne.  
  
Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som privat regi vil være, at der stil-
les stadig stigende krav om mere formel uddannelse. Endvidere vil der være et stadigt 
stigende behov for efteruddannelse (livslang læring) på alle niveauer i organisationen. 
  
I lyset af Vækstforums strategier og handleplaner, der stemmer godt overens med Glo-
baliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indsats på 
området for videregående uddannelser i de kommende år. Region Midtjylland har en 
ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret 
fra vest til øst. 
  
Projekt Mere uddannelse vil overordnet omfatte to delprojekter: For det første vil frafald 
fra de videregående uddannelser blive belyst. Region Midtjylland vil i samarbejde med 
specialister på området og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne gennemføre en 
speciel undersøgelse. Undersøgelsen vil på CPR-niveau følge to til tre årgange fra halv-
femserne og deres vandring gennem uddannelsessystemet. I den forbindelse vil det også 
blive belyst, om der eventuelt er forskelle i overgang til en videregående uddannelse, 
når de enkelte kommuner i Region Midtjylland holdes op mod hinanden. Der foreslås 
anvendt 650.000 kr. til indkøb af data og eksperthjælp. 
  
For det andet vil der være behov for at styrke og udbygge de videregående uddannel-
sestilbud gennem dels mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages at kunne 
mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde 
med erhvervslivet (som også kan omfatte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke 
til at fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående 
uddannelser, ligesom en yderligere internationalisering af uddannelserne kan være øn-
skelig. Region Midtjylland vil sammen med uddannelsesinstitutioner og øvrige interes-
senter fremlægge projekter til fremme af den nævnte nyudvikling. Der foreslås anvendt 
3,5 mio. kr. til dette formål. 
  
Begrundelsen for ovennævnte forslag er, at sikringen af sammenhængen i regionen 
fremover kræver en ekstra indsats for at fastholde og om muligt udbygge den geografi-
ske spredning af de videregående uddannelsestilbud. Professionshøjskolen (VIA) og Aar-
hus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) kommer til at spille en cen-
tral rolle i denne sammenhæng. Professionshøjskolen står bl.a. over for en vanskelig 
opgave med at sikre den nødvendige arbejdskraft på det pædagogiske, det sociale og 
det sundhedsfaglige område. Det skal i den sammenhæng iagttages, at fastholdelsen af 
et godt serviceniveau på det sociale og sundhedsfaglige område kan være afgørende for, 
om erhvervslivet kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft fremover. 
  
Endvidere bliver det en opgave at fastholde og eventuelt udbygge erhvervsskolernes og 
akademiernes udbud af korterevarende (KVU) uddannelser. I lyset af den nye politiske 
aftale omkring organiseringen af akademierne, kan det være væsentligt at arbejde for 
en fortsat regional spredning af KVU-uddannelserne. 
  

./. Projekt Mere Uddannelse vil komplementere og udbygge de projekter, som der er 
bevilget midler til fra Regionsrådets udviklingspulje på uddannelsesområdet i forhold 
til udbygning og fastholdelse af en geografisk spredning af de videregående uddannelser 
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i regionen, jf. vedlagte bilag vedr. administrationsgrundlaget for tildeling af udviklingstil-
skud på uddannelsesområdet. 
  
Økonomi  
  
Budgetfor en to-årig periode 
Frafaldsundersøgelse/De unges vandring i uddannelsessystemet             0,65 mio. 
Styrkelse af de eksisterende uddannelser (mere praktik, udvikling af 
uddannelser til sikring af geografisk spredning , internationalisering m.v.) 

7,00 mio. 

I alt 7,65 mio. 
  
Finansiering: 
Region Midtjylland 4,15 mio. 
Stat 3,50 mio. 
I alt 7,65 mio. 
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 118 mio. kr. årligt i 2008 og overslagsåret 
2009. Regionsrådet har tidligere og reserveret 47,8 mio. kr. og bevilget 25.9 mio. kr. for 
perioden 2007 – 2009. 
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1-33-76-92-07 

31. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forprojektet "Vækst 2011 - Thyborøn 
Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsum-
fisk" 

Resumé 

Thyborøn Havn har sammen med havnens interessenter og erhvervsaktører udarbejdet 
en strategiplan med det mål at gøre Thyborøn Havn til "Nordeuropas center for landing 
og omsætning af højkvalitets konsumfisk". I forlængelse heraf har aktørerne besluttet at 
gennemføre et 5-årigt udviklingsprojekt, der har til formål at sikre en markant udvikling 
af Thyborøn Havns omsætning af konsumfisk. Thyborøn Havn har i den forbindelse 
sammen med Thyborøn Fiskeriauktion og Thyborøn Fiskeriforening afsat samlet 1,0 mio. 
kr. til gennemførelse af et forprojekt og ansøger Region Midtjylland om et tilsvarende 
beløb.  

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, såle-

des  

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges i alt 1,0 mio. kr. i 
2007 – 2008 til Thyborøn Havn til gennemførelse af forprojektet "Vækst 2011 - 
Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets 
konsumfisk". 

 
Bent Hansen erklærede sig inhabil og forlod Forretningsudvalgets møde under dette 
punkt. 
  
Jonas Dahl, Birgit Jonassen, Kate Runge, Conny Jensen og Poul Müller var forhindret i at 
deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Bent Hansen erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt. 
  
Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 13. september 2007 besluttet at indstille til Regionsrå-
det, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,0 mio. kr. til 
forprojektet "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsæt-
ning af højkvalitets konsumfisk".   
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Thyborøn Havn har i samarbejde med Thyborøn Havns Fiskeriforening, Thyborøn Fiske-
auktion og Videncenter for fødevareudvikling (VIFU) nedsat en styregruppe, der skal 
udmønte strategiplanen for Thyborøn Havn: "Nordeuropas center for landing og omsæt-
ning af højkvalitets konsumfisk". Styregruppen har pr. 1. september 2007 ansat en ud-
viklingschef for projektet. Den samlede strategiplan strækker sig indtil 2011. I 2007-
2008 gennemføres et forprojekt, der skal danne grundlag for et udviklingsprojekt i peri-
oden 2009-2011, som skal sikre en markant udvikling af Thyborøn Havns omsætning af 
konsumfisk og en fortsat aktiv og bæredygtig fiskerihavn. Udover de lokale perspekti-
ver for erhvervslivet, beskæftigelsen og bosætningen skal forprojektet medvirke til at 
skabe netværk og videnoverførsel mellem fiskerihavnene i Region Midtjylland samt styr-
ke internationalisering af afsætningen af konsumfisk primært til Europa. 
  
Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan 2007-2008 godkendte Vækstforum på 
sit møde den 13. juni 2007 et kommissorium for igangsætningen af en megasatsning på 
fødevareområdet. I løbet af efteråret 2007 vil en arbejdsgruppe med eksper-
ter fremkomme med gennembearbejdede bud på en række indsatsområder, der tager 
udgangspunkt i Region Midtjyllands styrker og potentialer på fødevareområdet. Specielt i 
den vestlige del af regionen har fiskerierhvervet stor betydning for erhvervsliv, beskæfti-
gelse og bosætning, ikke mindst omkring havnebyerne Thyborøn, Hvide Sande og 
Thorsminde. En understøttelse og udvikling af det eksisterende fiskerierhverv er således 
vigtigt dels i et landdistriktsperspektiv og dels som understøttelse af Vækstforums ønske 
om at udvikle styrkepositioner indenfor fødevareerhvervene i regionen.  
  
Administrationen vurderer, at projektet i Thyborøn vil være i god tråd med den forvente-
de linje i arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe med eksperter. Samtidig vurderes pro-
jektet som væsentligt i forhold til at bidrage til vækst i yderområderne med anvendelse 
af yderområdernes særlige styrker og potentialer, hvilket er et af de strategiske kriterier 
ved bedømmelse af initiativer, som kan iværksættes under Vækstforums handlingsplan. 
Af hensyn til projektets igangsættelse vurderes det hensigtsmæssigt at støtte projektet 
år 1, hvorefter mulighederne for en videre medfinansiering skal vurderes i fødevaresats-
ningen, herunder mulighederne for finansiering via regionalfondsmidler. 
  
Forprojektet vil bestå af følgende aktiviteter: 

1. Netværksdannelse - Etablering af "Thyborøn Havns Konsumcenterforum": Målet 
er at skabe et netværk, hvor fiskere, auktion, havn, opkøbere m.m. mødes jævn-
ligt med henblik på at drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til konsumcentret. 
Danmarks Fiskeriskole i Thyborøn samt relevante forsknings- og uddannelsesmil-
jøer vil ligeledes blive tilknyttet netværket.  

2. Netværksdannelse og videndeling med andre havne i Region Midtjylland: Der 
vil blive opstartet et netværk og forum for videndeling og idégenerering mellem 
regionens havne for at sikre, at resultaterne og effekterne fra startegiplanen i 
Thyborøn bliver tilgængelig for de andre havnemiljøer. Netværket vil også mulig-
gøre sparring omkring øvrige igangsattte projekter mv.  

3. Etablering af en direkte logistikkæde fra Thyborøn til Europa: Målet er at etablere 
en effektiv og gennemskuelig logistikkæde direkte fra Thyborøn ned i Europa, i 
første omgang til Holland, for at sikre, at fisken kan bringes hurtigere frem, hvil-
ket er en væsentlig parameter for at skabe et samlet højkvalitetsprodukt. Logi-
stikkæden vil kunne udvides til at medtage fisk fra Hvide Sande og Thorsminde, 
hvis der er interesse og grundlag herfor. I forprojektet vil der blive foretaget en 
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analyse af eksisterende transportmuligheder samt grundlaget og forudsætninger-
ne for en direkte transportrute. Transportruten vil ligeledes blive afprøvet i en pe-
riode.  

4. Markedsundersøgelse og konceptudvikling af den elektroniske fiskeauktion: For-
undersøgelsen skal afdække eksisterende og nye europæiske kunders/opkøberes 
behov og præferencer, når det gælder handel via den elektroniske aukti-
on. Undersøgelsen skal danne baggrund for en revision af det samlede koncept, 
så det i højere grad matcher kundernes behov. I dag udgør handel via den elek-
troniske auktion ca. 10 pct. af aktionens samlede omsætning, og det vurderes, at 
der er potentiale for en langt større andel. Undersøgelsen vil bl.a. omfatte inter-
views med eksisterende og potentielle kunder i Europa, studietur til Merca Madrid 
og besøg af internationale aktører i Thyborøn. Undersøgelsen afsluttes med en 
rapport, der beskriver analysens resultater og fremkommer med forslag til nye 
forretningsmuligheder. Markedsundersøgelsen skal bruges til udarbejdelsen af en 
forretnings- og handlingsplan for den elektroniske auktion i en revideret udgave. 
Dette arbejde vil blive koordineret med PEFA (udbyderen af det elektroniske auk-
tionssystem) med henblik på at gøre Thyborøn til testcenter for en videreudvik-
ling af det elektroniske koncept i Europa.  

5. Udvikling af markedsinformationssystem: Målet er at skabe et enkelt markedsin-
formationssystem, der knytter leverandører og kunder tættere sammen omkring 
auktionen. Fiskerne melder ind om, hvad de (cirka) forventer at lande samt hvor-
når – mens kunderne bidrager med oplysninger om markedsbehov. Der skabes 
ikke direkte kontakter med den enkelte fisker og opkøber - auktionen fungerer 
som informationshub, der samler og formidler informationen. Forprojektet skal 
bruges til udarbejdelse af en konceptbeskrivelse i dialog med udvalgte fiske-
re. Koordineret med markedsundersøgelsen (jf. pkt. 4) udformes et tilsvarende 
koncept for kundesiden. 

Styregruppen for udviklingsplanens gennemførelse er sammensat af følgende repræsen-
tanter: 

 Jørgen Buhl – havnedirektør Thyborøn Havn  
 Ole Toft – formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening 
 Michael Lodahl – direktør Thyborøn Fiskeauktion og Samlecentralen Thybo-

røn 
 Bolette van Ingen Bro (formand) – direktør for VIFU. 

Økonomi 
Budget for forprojekt (1. oktober 2007 - 30. september 2008): 

Aktivitet Budget/Kr. 
Konsumcenterforum 150.000 
Netværksdannelse og videndeling med andre havne 50.000 
Etablering af en direkte logistikkæde 200.000 
Markedsundersøgelse 400.000 
Konceptudvikling 100.000 
Markedsinformationssystem 100.000 
Udviklingschef (løn, husleje mv.) 1.000.000 
I alt 2.000.000 
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Thyborøn Havn, Thyborøn Fiskeauktion, Thyborøn Samlecentral og Thyborøn Fiskerifor-
ening bidrager med en egenfinansiering på samlet 1,0 mio. kr., der skal finansiere udgif-
terne i forbindelse med ansættelsen af en udviklingschef. Region Midtjylland ansøges om 
et tilskud på 1,0 mio. kr. til de øvrige projektaktiviteter, jf. ovenstående.  
  
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklings-
initiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007 og 118 mio. kr. i 2008. 
Regionsrådet har tidligere og reserveret 47,8 mio. kr. og bevilget 25.9 mio. kr. for peri-
oden 2007 – 2009. 
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1-10-76-4-07 

32. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgan-
ge til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 

Resumé 

Regionsrådet har som opgave at koordinere den samlede uddannelsesindsats med hen-
blik på at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til de unge i re-
gionen. Regionsrådet skal i den forbindelse afgive udtalelse til Undervisningsministeriet 
om uddannelsesinstitutionernes ansøgninger om udbud af fællesindgange i 2008 til de 
ungdomsuddannelser, der er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser. 

Forretningsudvalget  

bemyndigede formanden til at godkende en udtalelse til Undervisningsministeriet om 
uddannelsesinstitutionernes ansøgninger om udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige 
uddannelser i 2008. 
  
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet har som opgave at koordinere den samlede uddannelsesindsats i regionen. 
Koordineringen skal sikre, at der er sammenhæng i det samlede udbud af ungdomsud-
dannelser, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannel-
serne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til de un-
ge i regionen. 
  
Regionsrådets koordinering forudsættes at ske i samarbejde med de uddannelsesinstitu-
tioner, der er godkendt til at udbyde ungdomsuddannelser i regionen. 
  
Undervisningsministeriet har i brev af 2. oktober 2007 til uddannelsesinstitutionerne, 
med kopi til regionsrådene, indkaldt ansøgninger fra uddannelsesinstitutionerne om god-
kendelse af skolernes udbud af erhvervsfaglige fællesindgange og tilhørende hovedforløb 
i 2008 for de ungdomsuddannelser, der er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser. Det 
vil sige de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, de grundlæggende social- og 
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sundhedsuddannelser og landbrugets grunduddannelse. Disse uddannelser er nu samlet i 
12 nye fællesindgange under samme lov. 
  
Regionsrådet skal til Undervisningsministeriet afgive udtalelse om uddannelsesinstitutio-
nernes ansøgninger om udbud af fællesindgange, men ikke godkende den enkelte an-
søgning. Hvis der er tale om et nyt uddannelsessted for en uddannelse, afgiver Regions-
rådet indstilling til Undervisningsministeriet om den geografiske placering af uddannel-
sen. 
  
Det fremgår af ministeriets indkaldelse af ansøgninger, at uddannelsesinstitutionernes 
ansøgninger skal være ministeriet i hænde senest 12. november 2007, samt at Regions-
rådenes udtalelser om ansøgningerne forventes afgivet – i elektronisk form på ministeri-
ets hjemmeside - i perioden 13. – 19. november 2007. 
  
En så kort tidsfrist giver efter administrationens opfattelse ikke regionsrådene en reel 
mulighed for at udøve den koordinerende funktion, som rådene efter lovgivningen er 
tillagt. 
  
Med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for, at Regionsrådet kan afgive en 
udtalelse om uddannelsesinstitutionernes ønsker med hensyn til udbud af fællesindgange 
i 2008, har administrationen i oktober måned været i dialog med alle erhvervsskoler, 
ligesom der er afholdt møde om sagen med en koordineringsgruppe, som er udpeget til 
at repræsentere alle erhvervsskolelederne i Region Midtjylland.  
  
Administrationen har i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne udarbejdet en over-
sigt over skolernes ansøgninger om udbud af fællesindgange. Det må dog påregnes, at 
der vil kunne ske enkelte ændringer, da institutionerne som ovenfor nævnt først skal 
indberette deres ansøgninger den 12. november 2007, og fordi nogle institutioners be-
styrelser endnu ikke har truffet endelig beslutning om, hvilke indgange man vil søge. 
  

./. Et notat med udkast til udtalelse fra Regionsrådet om uddannelsesinstitutionernes 
ansøgninger om udbud af fællesindgange er vedlagt som bilag sammen med oversigts-
kort over erhvervsskolerne i Region Midtjylland, med angivelse af de ansøgte fællesind-
gange. 
  



 

 

Regionsrådet 14. november 2007 
 

855 

1-30-76-41-07 

33. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og 
voksenuddannelsesinstitutioner 

Resumé 

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og 
voksenuddannelser, og rådet har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud i 2007. Region 
Midtjylland har ved denne ansøgningsrunde modtaget 27 ansøgninger om tilskud fra et 
bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner. Projektansøgningerne er i forhold til kriterierne 
for tilskud inddelt i tre kategorier: 22 projekter indstilles bevilget det ansøgte tilskud, 1 
projekt indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb og 2 projekter indstilles til afslag. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der bevilges tilskud som ansøgt til 22 projekter, som beskrevet i sagsfremstillin-
gen, 

  
at der bevilges delvist tilskud til 1 projekt, som beskrevet i sagsfremstillingen, og 
  
at der meddeles afslag på ansøgninger om tilskud til 2 projekter, som beskrevet i 

sagsfremstillingen. 
 
Tove Videbæk, Kate Runge, Aleksander Aagaard, Johannes Flensted-Jensen, Henrik 
Qvist og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  
Anne V. Kristensen, Alice Espeholt, Birgit Jonassen, Bodil Jensen, Harry Jensen, Henning 
Gjellerod, Henrik Qvist, Laila M. Sørensen, Martin Merrild, Tove Videbæk og Jonas Dahl 
var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v. (Lov nr. 575 af 9. juni 2006) yde formåls- og tidsbestem-
te udviklingstilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, in-
formation, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud 
til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de for-
mål, som Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til 
den regionale politiske prioritering af, hvorledes Regionsrådets vision i den regionale 
udviklingsplan for regionens udvikling bedst fremmes. 
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Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2007 et forslag fra administratio-
nen til midlertidigt administrationsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud i 2007. 
  
Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som indeholder flere af følgende 
elementer, vil blive foretrukket: 

 samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller virksomheder  
 styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder  
 initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever  
 iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb  
 initiativer, der motiverer til uddannelse inden for naturvidenskabelige og kreative 

fag  
 et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv. 

Endvidere skal projektet have flere finansieringskilder, ligesom projektets resultater skal 
videreformidles. 
  
I Region Midtjyllands budget for 2007 er der afsat 18 mio. kr. til udviklingstilskud, mens 
der i budgettet for 2008 og overslagsårene 2009- 2011 er afsat 21 mio. kr. årligt til ud-
viklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser. 
  
Ved anden ansøgningsrunde med frist 1. september 2007 modtog Region Midtjylland 27 
ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere af ungdomsuddannelser og alme-
ne voksenuddannelser. Ved at sammenholde projektbeskrivelserne med kriterierne i ad-
ministrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i tre kategorier: 

 ansøgninger, som umiddelbart opfylder kriterierne og indstilles bevilget det an-
søgte tilskud  

 ansøgninger, som delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det an-
søgte tilskud  

 ansøgninger, som falder uden for kriterierne og indstilles til afslag på ansøgning 
om tilskud. 

./. Et notat om de modtagne ansøgninger om udviklingsmidler, inddelt i ovennævnte 
kategorier og med en kort beskrivelse af de enkelte projektansøgninger, er vedlagt som 
bilag. Endvidere vedlægges et bilag med de modtagne ansøgninger. 

 
1. Ansøgninger, som opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte be-
løb: 

  
NR. 

  
Ansøger: 

Ansøgt beløb, 
som indstilles 

bevilget: 

1 
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg  i samarbejde 
med SOSU Nord 

419.307 kr. i 2008

 

2 
Djursland Erhvervsskoler  i samarbejde med Norddjurs Kommu-
ne, Djursland Erhvervsråd, Innovation Lab, Kattegatcentret og 
Filmhøjskolen i Ebeltoft 

 660.000 kr. i 2008
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3 Th. Langs HF og VUC 

37.750 kr. i 2007

84.250 kr. i 2008

87.750 kr. i 2009

50.750 kr. i 2010

 

4 Th. Langs HF og VUC i samarbejde med Sprogskolen 
 284.000 kr. i 2008

 

5 
Holstebro Tekniske Skole i samarbejde med Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning (UU Nordvestjylland) og Holstebro Kommu-
ne 

134.500 kr. i 2007

688.275 kr. i 2008 

877.525 kr. i 2009

 

6 
Århus Social- og Sundhedsskole  i samarbejde med Århus Kom-
mune og Argo Consult 

1.182.150 kr. i 
2007

 

8 
Bjerringbro Gymnasium  i samarbejde med Viborg Gymnasium 
og HF og Viborg Katedralskole 

 130.000 kr. i 2007

130.000 kr. i 2008

129.000 kr. i 2009

 

9 
Langkær Gymnasium og HF i samarbejde med Struer Gymnasi-
um, IT-forum samt en række IT-virksomheder 

677.500 kr i 2007 

67.900 kr. i 2008

10 
VUC Skive-Viborg i samarabejde med CVU MIdt-Vest og VUC 
Holstebro-Lemvig-Struer 

474.300 kr. i 2008

 

11 Den Økologiske Landbrugsskole  og Rønde Gymnasium 
94.600 kr. i 2007

 

12 
Social- og Sundhedsskolen i Herning   i samarbejde med Uddan-
nelsescenter Herning og de social institutioner "Skiftesporet" og 
"Horisont" 

325.000 kr. i 2008

 195.000 kr. i 2009

13 
AOF Herning  i samarbejde med CEU Uddannelsescenter Her-
ning, UU og Jobcentrene i Herning og Ikast-Brande Kommune 

68.748 kr. i 2007

822.842 kr. i 2008

 

14 
Vitus Bering Danmark   i samarbejde med UU Horsens-
Hedensted, Horsens Handelsskole, Bygholm Landbrugsskole, 
SOSU Horsens og praktikvirksomheder 

300.000 kr. i 2007

1.447.925 kr. i 
2008

 

16 Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med The Drawing Aca-
demy ved The Animation Workshop 

187.500 kr. i 2007

187.500 kr. i 2008
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17 
Silkeborg Tekniske Skole i samarbejde med Brande Højskole og 
Silkeborg Produktionshøjskole 

392.575 kr. i 2007

 

19 

Skive Tekniske Skole i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- 
og Turistcenter, Skive Gymnasium & HF, Skive Handelsskole, 
Social- og Sundhedsskolen i Skive, VUC Skive og Dalgasskolen 
med 8. og 9. klasse 

200.000 kr. i 2007

100.000 kr. i 2008

50.000 kr. i 2009

 

20 
Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med UU-
Djursland, Jobcentre, grundskolerne og børne- og ældresektoren 
i Norddjurs og Syddjurs Kommuner og FOA 

48.000 kr. i 2007
828.000 kr. i 2008
412.500 kr. i 2009

 

21 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg  
40.000 kr. i 2007

134.500 kr. i 2008
 

22 VUC Århus på Samsø  
20.800 kr. i 2007
25.800 kr. i 2008

 

23 VUC Århus på Samsø  
74.550 kr. i 2007
52.500 kr. i 2008

 

24 
Århus Købmandsskole  i samarbejde med Ungdomsskolernes 
Udviklingscenter og Danmarks Erhvervspædagogiske Lærerud-
dannelse (DEL) 

245.500 kr. i 2007
539.765 kr. i 2008

 

25 
Aarhus Tekniske Skole  i samarbejde med Århus Produktionssko-
le og regionens øvrige produktionsskoler 

625.000 kr. i 2008
400.000 kr. i 2009
200.000 kr. i 2010

  
2. Ansøgning, der delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det 
ansøgte beløb: 
  

NR. Ansøger: Indstilles bevilget: 

7 Herning HF og VUC  
47.000 kr. i 2007

 313.000 kr. i 2008

  
3. Ansøgning, der meddeles afslag på ansøgning om tilskud: 
  
  

NR. Ansøger: Indstilling: 

15   Herning HF & VUC      Afslag idet der tidligere er givet støtte til samme projekt
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4. Ansøgning, der falder uden for kriterierne og indstilles til afslag: 
  

NR.       Ansøger:        Indstilling:

    

27 VUC Århus  Afslag 

  
En ansøgning fra Skive Tekniske Skole (projekt nummer 18) og en ansøgning fra VUC 
Århus (projekt nr. 26) er trukket tilbage med henblik på eventuel genansøgning til janu-
ar 2008. 
  
Hvis indstillingerne følges, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til 
udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser: 
  
 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 

2007-
2011 

Udviklingspulje på 
uddannelsesområdet 

18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 102.000 

1. ansøgningsrunde 
(1. maj 2007) 

5.978 4.604 2.651 210 0 13.443 

2. ansøgningsrunde 
(1. september 2007) 

3.879 8.209 2.152 251 0 14.491 

Udisponerede midler 
(hvis indstillingerne følges)  

8.143 8.187 16.197 20.539 21.000 74.066 

  
Der vil vedrørende de enkelte bevillinger blive udformet en kontrakt med bevillingsmod-
tageren om projektets gennemførelse. 
  
Projektansøgningerne er drøftet i Underudvalget vedrørende uddannelse og kompetencer 
den 10. oktober 2007. Udvalget anbefaler, at der bevilges tilskud som ansøgt til 22 pro-
jekter, at der bevilges delvist tilskud til 1 projekter, og at der meddeles afslag på ansøg-
ninger om tilskud til 2 projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen. 
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Aleksander Aagaard Gunhild Husum Louis Rolander 
Alice Espeholt - afbud Harry Jensen - afbud Marianne Carøe 
Anders Kühnau Henning Gjellerod - afbud Martin Merrild - afbud 
Anna Marie Touborg Henning Jensen Olav Nørgaard 
Anne V. Kristensen - afbud Henrik Qvist - afbud Ove Nørholm 
Bent Hansen Jette Skive Poul Dahl 
Bent Ove Pedersen Johannes Flensted-Jensen Poul Müller 
Birgit Jonassen - afbud Jonas Dahl Preben Andersen  
Bjarne Schmidt Nielsen Jørgen Nørby Tove Videbæk - afbud 
Bodil Jensen - afbud Kaj Møldrup Christensen Ulla Diderichsen 
Britta Bang Kate Runge Ulla Fasting 
Conny Jensen Knud Hammer  Viggo Nielsen 
Ernst Greve Laila Munk Sørensen - afbud Aage Koch-Jensen 
Gert Schou Leif Mørck   
   
  /Carsten Lind 


